Brugervejledning

Boiler
24 B.S.I.
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BERETTA BOILER 24 B.S.I. er produceret i overensstemmelse med
gældende normer:
CE mærkning er opnået i overensstemmelse hertil.
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Kære Kunde.
Tak fordi De har valgt en Beretta Gaskedel.
De har valgt en af markedets bedste kedler.
Denne manual er fremstillet for at give informationer og vejledninger om brug
af kedlen og dennes vedligeholdelse.
Gennemlæs omhyggeligt denne brugervejledning.
Opbevar brugervejledningen sammen med kedlen for senere brug.
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1 GENERELT
Opbevar vejledning og garantibevis ved
kedlen.
Garantibeviset skal i udfyldt stand
fremsendes til F.O.Holding A/S.
Salbjergvej 36, 4622 Havdrup.
Der er et 24 måneders ombytningsgaranti på fabrikationsfejl på kedlens
komponenter fra installationsdatoen.
Efterlad ikke emballage i børns nærhed.
Installation af kedlen skal foretages af
autoriseret installatør.
Kedlen skal monteres efter gældende
regler og normer, Gasreglementet,
Stær kstrømsreglementet,
Arbejdstilsynets publikation og stedlige
myndigheders krav.
Ukorrekt installation kan forårsage
skade på personer, dyr eller ting.
Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for
evt. skade der forårsages p.g.a.
ukyndiges indgriben i kedlen.
Kontroller jævnligt at anlæggets
vandtryk er mellem 1 og 1,5 bar. Påfyld
evt. vand.
Hvis kedlen skal være afbrudt i længere
tid foretages følgende:
Afbryd for kedlens strømtilførsel og
indstil driftvælgerknappen på Off.
Luk for gastilførslen og for kedlens
afspærringshaner.
Ved risiko for frost tømmes anlægget for
vand.
Kedlen skal efterses af autoriseret
servicefirma hvert andet år.
Denne vejledning er en integreret del af
kedlen. Vejledningen skal opbevares
sammen med kedlen for senere brug
ved bl.a. servicering.
Ved brug af produkter og apparater der
anvender gas, elektricitet og vand skal
visse basale sikkerhedsforanstaltninger
altid overholdes:
Evt. indgriben i kedlen må kun

foretages af aut. montør. i henhold til
Gasreglementets regler.
Modifikationer
på
kedlens
sikkerhedsanordninger må kun
foretages af importøren.
Da kedlen indeholder elektriske
komponenter bør følgende iagttages:
Berør ikke elektriske apparater og
komponenter med nogen våd eller fugtig
del af kroppen, og/eller barfodet.
Træk ikke i de elektriske forbindelser.
Lad ikke børn betjene gaskedlen.
Foretag ikke selv indgriben i gaskedlen.
Der skal foretages eftersyn af kedlen
hver t andet år af autoriseret
servicefirma.
Der må kun anvendes originale
reservedele.
Det anbefales at tegne servicekontrakt
med autoriseret servicefirma.
Beretta Boiler 24 B.S.I. må ikke
installeres udendørs.
Ved mistanke om gasudslip (gaslugt):
Benyt ingen elektriske installationer,
telefon eller andet, der kan foranledige
gnist.
Åbn omgående døre og vinduer for
tilførsel af frisk luft.
Luk for gassen og tilkald servicemontør.
Såfremt kedlen ikke skal anvendes i
længere tid afbrydes elforsyningen ved
hovedafbryderen og der lukkes for
gashanen.
Sluk for kedlen hvis der opstår
problemer med kedlens drift.
Ved vandtab lukkes for vandtilførslen.
Indgreb i kedlen må kun foretages af
autoriseret installatør og montør.
Kedlen bør efterses af autoriseret
installatør hvert 2.år.
Varmtvandsbeholderens skal efterses
min. hvert 3.år.
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2 APPARAT BESKRIVELSE
Beretta Boiler 24 B.S.I. er en
væghængt gaskedel med indbygget
varmtvandsbeholder
Kedlen har elektronisk tænding med
ioniseringsflammekontrol.

A

A
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Kedlens funktioner kan indstilles og
overvåges fra kedlens panel (fig 3.1).
Kedlen har lukket forbrændingskammer.

B

Trykmanoneter/termometer
Brugsvandstermostat
Driftvælger
Indikator lampe, kedelstatus
drifttermostat opvarmning
Vinter funktion
OFF-genstart funktion
Sommer funktion
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3 OPSTART
Den første opstart og indregulering af gaskedlen skal foretages af auatoriseret
VVS-firma.

Åben for gassen ved at dreje gashanen
under kedlen mod uret (fig. 3.1)

Position
Åben

fig. 3.1

Indstil driftvælgeren på

(Sommer

(Vinter funktion),
funktion) eller
som ønsket (fig. 3.2).

fig. 3.2

Vinter funktion
Indstil driftvælgeren på
(Vinter)
(fig. 3.3) Kedlen producerer både varme
og varmt brugsvand.

fig. 3.3
5

Indstil eventuel rum-termostaten til den
ønskede temperatur (ca. 20°C)
Hvis der er monteret ur skal termostaten
indstilles på “ON” (fig. 3.4).

fig. 3.4

Regulering af fremløbstemperatur
For at regulere fremløbstemperaturen
drejes drifttermostaten med symbolet
(fig. 3.5) mod uret.

fig. 3.5

Sommer funktion
Når driftvælgeren indstilles på
starter kedlen i Sommer funktion, d.v.s.
kedlen producerer kun varmt brugsvand
(fig. 3.6).

fig. 3.6

Indstilling af brugsvandstemperatur
Brugsvandstemperaturen indstilles ved
at dreje knappen med symbolet mod
uret

(fig. 3.7).

fig. 3.7
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Driftlampe

driftlampe

Driftlampen lyser rødt hvis ikke kedlen
starter indenfor 9-10 sekunder.

fig. 3.8

Genstart system
Indstil driftvælgeren på “OFF-RESET”
(fig. 4.9) for at genstarte kedlen, vent 56 sekunder, indstil derefter driftvælgeren
på den ønskede position og kontroller
at indikatorlampen slukker.
Kedlen starter herefter op automatisk.
N.B. Hvis kedlen ikke genstar ter
tilkaldes servicefirma.

fig. 3.9

Såfremt
der
er
monteret
rumtermostat kan S.A.R.A.-systemet
anvendes

S.A.R.A.
system

Når drifttermostaten indstilles på
området mærket AUTO starter S.A.R.A.
det selvregulerende reguleringsystem:
I overensstemmelse med den
temperatur, der er indstillet på
rumtermostaten regulerer kedlen
automatisk anlægstemperaturen og den
tid der anvendes til at opnå denne, idet
arbejdstiden nedsættes.

fig. 3.10
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Børne sikrings funktion
Kedlen kan indstilles til kun at opvarme
varmtvandsbeholderen til 43 +-3°C.
(Brugsvandstermostaten sættes derved
ud af drift). Hvis denne funktion
aktiveres kan der ikke tappes varmt
vand til en temperatur højere end 43 +3°C.
Leverandøren kan ikke anbefale
anvendelse af denne indstilling.
Kontakt installatør eller servicefirma
hvis denne funktion ønskes tilsluttet.

Anti-Legionella funktion
Temperaturen i varmtvandsbeholderen
bør være min. 60°C for at hindre
bakterievækst.
Jfr. Miljøministeriets vejledning.

fig. 3.11
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4 AFBRYDELSE AF KEDLEN
Midlertidig afbrydelse
Hvis kedlen ønskes afbrudt kortere tid
indstilles driftvælgeren på “OFF RESET”
(fig. 4.1).
Antifrostfunktionen forbliver aktiv..

fig. 4.1

Permanent afbrydelse
Hvis kedlen ønskes afbrudt længere tid
indstilles driftvælgeren på “OFF RESET”
(fig. 4.2).

fig. 4.2

Luk for gassen ved at dreje gashanen
under kedlen (fig. 4.3).

Gashanen
lukket

Afbryd el-forbindelsen til kedlen.
Anti frost funktionen er ikke aktiv.
Tøm anlægget for vand hvis der er risiko
for frost.

fig. 4.3
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5 KONTROLLER
Kontroller jævnligt at vandstanden på
anlægget er min. 0,5 bar. Hvis ikke
påfyldes vand til et tryk mellem 0,6
og1,5 bar (blå del af skala).
Varmeanlægget skal være koldt når der
påfyldes vand.

Fremløbstemperatur

Hvis der ikke er nok vand på anlægget
stopper kedlen. Vandtrykket må aldrig
være under 0,5 bar, det røde område.
Korrekt
vandtryk
fig. 5.1

Indstil driftvælgeren på “OFF RESET”
før vandpåfyldning.
Luk omhyggeligt for vandtilførslen.
Indstil driftvælgeren på den ønskede
funktion.
Ved gentagne vandpåfyldninger
kontaktes VVS-installatør.

fig. 5.2
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6 DRIFTLAMPER
Driftlampen i kedlens panel lyser i
forskellige farver afhængig af kedlens
drift:
- grøn LED
- rød LED
- gul LED

Segnalazione luminosa di
stato caldaia

Grøn LED
- Blinkende med en sekvens af 1
sekund tændt – 5 sekunder slukket =
Kedlen på stand-by, der er ingen
flamme.

fig. 6.1

Der begynder en nedtælling på 20
min. indtil temperaturindstiliingen,
valgt med anlægstemperatur
knappen, er opnået.

Blinkende med en sekvens af 0,5 sekund
tændt og 0,5 sekund slukket = kedlen
midlertidigt stoppet af følgende årsager:
- Vandmangel
- Luftmangelsikring
- NTC centralvarme
- Kedlens sikkerhedstid
I denne fase afventer kedlen genstart.
Hvis kedlen ikke genstarter normalt
efter den anførte tid, stopper kedlen
permanent og indikator lampen lyser
rødt
- Hurtigt blinkende med kort visning,
begynder S.A.R.A. at fungere
(automatisk rum regulerings system.
Blinker hurtigt med svag visning:
Når anlægs temperatur knappen stilles
i området mærket AUTO –
temperaturer fra 55° til 65°C aktiveres
det selv-indstillelige S.A.R.A. system.
Kedlen varierer fremløbstemperaturen
indtil rumtermostaten sender signal
om at stoppe.
Hvis
der
er
forbundet
fjernstyringspanel til kedlens panel
vises det hurtigtblinkende signal, der
viser at S.A.R.A. er i funktion i kedlens
panel, men ikke på remotekontrollen.

Set-temperatur værdien stiger
automatisk
med
5°C
hvis
rumtermostaten stadig kalder på
varme i dette tidsrum.
Når den ønskede set-temperatur er
opnået begynder en ny 20 min.
nedtælling.
Set tempertauren stiger automatisk
med
yderligere
5°C
hvis
rumtermostaten fortsat kalder på
varme i dette tidsrum.
Denne nye temperatur er et resultat
af den manuelt satte anlægstemperatur og S.A.R.A. systemets
+10°C stigning.
Efter den anden cyklus forbliver
temperaturen fast indtil varmekaldet
stopper og cyklusen afbrydes.
Ved senere kald på varme kedlen vil
køre med det temperatur set der er
indstillet med anlægs-temperatur
knappen.
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- Konstant grøn: Der er flamme og
kedlen fungerer normalt.
Rød LED
Den røde LED indikerer at kedlen er
blokeret p.g.a. følgende:
- flammefejl
- luftmangelsikring
- overkogtermostat
- NTC opvarmning
- vandmangelsikring

fig. 6.2

D Vent mindst 10 sekunder med at
genstarte
kedlen
efter
et
“SIKKERHEDS-STOP” og visning af
fejlkode.
Indstil driftvælgeren på OFF-Re-set (fig.
6.2) for at genopstarte og drej derefter
knappen til den ønskede position:
Sommer eller Vinter (fig. 6.3).
Hvis
der
opstår
en
vandmangelsikringsfejl kontrolleres
følgende:
Kontroller
vandstanden
på
trykmanometeret
(fig.
6.4)
Vandtrykket skal være mellem 0,6 og
1,5 bar. Påfyld evt. vand (fig. 6.5) indtil
ca. 1,5 bar.
Luk for vandtilførslen.
Indstil driftvælgeren på OFF/RE-SET
(fig. 6.2) og derefter til den ønskede
indstilling: Sommer eller Vinter (fig. 6.3)

fig. 6.3

fig. 6.4

Gul LED
Konstant gul: Fejl på Brugsvands NTCføler. Vises kun når kedlen er på standby.
Kedlen fungerer normalt men kan ikke
garanterer
konstant
brugsvandstemperatur.
Tilkald service-firma.

fig. 6.5
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Notater

13

Notater
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Cod. 10023729 - Ed. 1

Denne kedel er fabrikeret af Rielllo S.p.A. – Via Risorgimento, 13 – IT,23900 Lecco.
Import: F.O.Holding A/S, Salbjergvej 36, DK 4622 Havdrup. Tlf. 46 18 58 44.
Der foretages løbende udvikling af Beretta gaskedler. Der kan derfor forekomme ændringer efter denne
vejledning er trykt.
Der tages forbehold for fejl og ændringer.
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Boiler
24 B.S.I.
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Boiler B.S.I. er i overensstemmelse med gældende direktiver:
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TÆNDING OG FUNKTION

2 APPARATBESKRIVELSE

1 GENERELT

2.1
Beskrivelse

Kontroller pakkens indhold efter udpakning.
Opbevar vejledning og garantibevis.
Garantibeviset skal i udfyldt stand fremsendes til
F.O.Holding A/S. Salbjergvej 36, 4622 Havdrup.
Der er et 24 måneders ombytnings-garanti på
fabrikationsfejl på kedlens komponenter fra
installationsdatoen.
Efterlad ikke emballage i børns nærhed.
Installation af kedlen skal foretages af autoriseret installatør.
Kedlen skal monteres efter gældende regler og normer,
Gasreglementet,
Stærkstrømsreglementet,
Arbejdstilsynets publikation og stedlige myndigheders krav.
Ukorrekt installation kan forårsage skade på personer, dyr
eller ting. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for evt. skade
der forårsages p.g.a. ukyndiges indgriben i kedlen.
Kontroller jævnligt at anlæggets vandtryk er mellem 1 og
1,5 bar. Påfyld evt. vand.
Hvis kedlen skal være afbrudt i længere tid foretages
følgende:
Afbryd for kedlens strømtilførsel
driftvælgerknappen på Off.

og

indstil

Luk for gastilførslen og for kedlens afspærringshaner.
Ved risiko for frost tømmes kedlen og anlægget for vand.
Kedlen skal efterses af autoriseret servicefirma hvert andet
år.
Denne vejledning er en integreret del af kedlen.
Vejledningen skal opbevares sammen med kedlen for
senere brug ved bl.a. servicering
Ved brug af produkter og apparater der anvender gas,
elektricitet
og
vand
skal
visse
basale
sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes:
Evt. indgriben i kedlen må kun foretages af aut. montør. i
henhold til Gasreglementets regler.
Modifikationer på kedlens sikkerhedsanordninger må kun
foretages af importøren.
Da kedlen indeholder elektriske komponenter bør følgende
iagttages:
Berør ikke elektriske apparater og komponenter med nogen
våd eller fugtig del af kroppen, og/eller barfodet.
Træk ikke i de elektriske forbindelser.
Lad ikke børn betjene gaskedlen.
Foretag ikke selv indgriben i gaskedlen.
Der skal foretages eftersyn af kedlen hvert andet år af
autoriseret servicefirma.
Der må kun anvendes originale reservedele.
Det anbefales at tegne servicekontrakt med autoriseret
servicefirma.
Beretta Boiler 24 BSI må ikke installeres udendørs.
Ved mistanke om gasudslip (gaslugt):
Benyt ingen elektriske installationer, telefon eller andet, der
kan foranledige gnist.
Åbn omgående døre og vinduer for tilførsel af frisk luft.
Luk for gassen og tilkald servicemontør.

Boiler B.S.I. er en C-type væghængt gaskedel til
opvarmning. Kedlen har lukket forbrændingskammer og
kan monteres med vandret eller lodret balanceret aftræk
samt splitaftræk.
Vigtigste tekniske egenskaber:
Microprocessor kontrollerer kedlens drift og viser evt.
driftforstyrelser.
● Modulerende brænder både på brugsvand og anlæg
● Elektronisk tænding
● Ionisering til kontrol af flamme
● Automatisk langsom tænding
● Indbygget gas-armatur
● Elektronisk del-last-regulering af centralvarme
● Kedlens max.ydelse styres automatisk
● Drifttermostat til regulering af fremløbstemperatur
● Termostat til regulering af brugsvandstemperatur
● Driftvælgerknap for OFF/Genstart, Sommer, Vinter
● NTC føler til styring af fremløbstemperatur
● NTC føler til styring af brugsvandstemperatur
● Indbygget omløb
● Indbygget prioriteringsventil
● 60 liters varmtvandsbeholder i rustfri stål
● Anode i varmtvandsbeholder
● 10 l ekspansionsbeholder
● Trykmanometer for centralvarme
● Forberedt for rumtermostat eller anden automatik
● Forberedt
for
montering
af
Beretta
vejrkompenseringsanlæg
● Forberedt for montering af fjernstyringspanel
● Automatisk fejlvisning
● NTC-føler og microprocessor overvåger kedlens drift
● Prioriteringsventil med antiblokeringsanordning der
automatisk bevæger ventilen hver 24.time
● Pumpe med antiblokeringsanordning der aktiveres
automatisk hver 24.time
● Varmtvandsprioritering
● Lukket forbrændingskammer
● Dobbelt magnetventil som afspærrer for gassen til
brænderen
● Ioniserings flammekontrol stopper gastilførslen i tilfælde
af flammesvigt
● Pressostat der lukker for gassen i tilfælde af for lav
vandstand
● Automatisk overkogtermostat der overvåger den
generelle sikkerhed af apparatet
● Luftvagt kontrollerer korrekt funktion af blæseren og
aftrækssystemet
● 2,5 bar sikkerhedsventil på centralvarme
● Antifrostsikringsystem der star ter når kedlens
Centralvarmetemperatur mindre end 6°C også når kedlen
er på OFF
● Testknap for forbrændingsanalyse
● Temperaturen i varmtvandsbeholderen bør være min.
55°C for at hindre bakterievækst
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2.2
Apparatbeskrivelse
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Komponenter
1
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Fyldehane
Sikkerhedsventil
Tømmehane anlæg
Prioriteringsmotor
Pressostat/vandmangelsikring
Circulationspumpe
Gasarmatur
Tændings modul
Brænder
Tændings- og ioniseringselektrode
Overkog termostat
Hovedveksler
NTC føler, fremløbstemperatur
Blæser
Slange f/luftmangelsikring
Tilslutning for aftræk
Luftmangelsikring
Automatudlufter
Ekspansionsbeholder brugsvand
Ekspansionsbeholder anlæg
Varmtvandsbeholder
Indbygget drypventil, brugsvand
Tømmehane for varmtvandsbeholder
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11
10
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21
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4
3
2
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Fig. 2.1

2.3
Kontrolpanel
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Komponenter
24
25
26
27
28
29
30
31

Trykmanometer/termometer
Brugsvandstemperatur knap
Driftvælger
Driftindikatorlampe
Vinter funktion
Off/genstart funktion
Sommer funktion
Drifttermostat knap

Fig. 2.2
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2.4
Tekniske data
Max. Belastning (*) (Hi)
Max. ydelse
Min.belastning, opvarmning (Hi)
Min.ydelse, opvarmning (Hi)
Min.belastning, brugsvand (Hi))
Min.ydelse, brugsvand (Hi)
Max. kedelvirkningsgrad
Min. kedelvirkningsgrad
Dellast virkningsgrad 30%
Strømforbrug
Gaskategori
Strømforsyning
Elektrisk sikkerhed
Tomgangstab
OPVARMNINGSFUNKTION
Max. anlægstryk - Max.temperatur
Temperaturindstilling centralvarmeanlæg
Max. pumpetryk til anlæg
ved en kapacitet af
Ekspansionsbeholder, centralvarme
Fortryk ekspansionsbeholder
BRUGSVANDSFUNKTION
Max.tryk
Min.tryk
Varmtvandsydelse ved ∆t 25°C
ved ∆t 30°C
ved ∆t 35°C
Temperaturindstilling brugsvand
Tappehastighed
GAS TRYK
Natur gas tilslutningstryk (G 20)
Natur gas tilslutningstryk (G 25)
Flaskegas tilslutningstryk (G 30 / G 31)
RØRFORBINDELSER
Frem-retur centralvarme
Frem-retur varmtvandsbeholder
Gastilslutning
KEDELS MÅL
Højde
Bredde
Dybde
Vægt
BALANCERET AFTRÆK
Diameter
Min. længde
Max. længde
Reduktion af max.længde ved anvendelse af 45° - 90° bøjninger
Væghul (diameter)
SPLITAFTRÆK
Diameter
Max-længde
Reduktion af max.længde ved anvendelse af 45° - 90° bøjninger
FORBRÆNDING MED G20 GAS
Maximum CO mindre end
CO2
NOx mindre end
Røggastemperatur
Minimum CO mindre end
CO2
NOx mindre end
Røggastemperatur

kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
%
%
%
W
V - Hz
IP
%

26,3
22.618
24,0
20.640
12,7
10.922
10,5
9.030
9,8
8.428
8,1
6.966
91,6
83,0
86,2
125
II2H3+
230-50
X4D
0,07 - 0,8

bar - °C
°C
mbar
l/h
l
bar

2,5-90
40-80
380
800
10
1

bar
bar
l/min
l/min
l/min
°C
l/min

8
0,2
13,8
11,5
9,8
40-63
8

mbar
mbar
mbar

20
25
28-30 / 37

Ø
Ø
Ø

3/4"
1/2"
3/4"

mm
mm
mm
kg

940
600
465
65

mm
m
m
m
mm

60-100
0,91
4,25
0,5-0,85
105

mm
m
m

80
20 + 20
0,5-0,8

p.p.m.
%
p.p.m.
°C
p.p.m.
%
p.p.m.
°C

110
6,90
130
129
130
2,55
100
99
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FLASKEGAS
PARAMETRE

NATUR-GAS
(G20)

butan
(G 30)

propan
(G 31)

Laveste Wobbe index
(ved 15°C-1013 bars)

45,67

MJ/m3

Nominelt tilslutningstryk

mbar (mm H2O)

Minimum tilslutningstryk

mbar (mm H2O)

80,58
20 (203,9) 28-30(285,5-305,9)
13,5 (137,7)

70,69
37 (377,3)

Hovedbrænder:
12 dyser
Maximum ved centralvarmedrift

Ø mm

1,35

m3/h

2,78

kg/h
Maximum brugsvand gas kapacitet

0,77

2,07

2,04

2,07

2,04

1,00

0,99

0,77

0,76

27,7

35,5

2,78

3

m /h
kg/h

Minimum ved centralvarmedrift

0,77

1,34

3

m /h
kg/h

1,04

3

Minimum brugsvand

m /h
kg/h

Maximum dysetryk opvarmning

mbar

∆p

mm. H2O

∆p

103

282

362

mbar

∆p

10,1

27,7

35,5

mm. H2O

∆p

103

282

362

mbar

∆p

2,1

6,8

8,5

mm. H2O

∆p

21

69

87

mbar

∆p

1,5

3,8

5,0

mm. H2O

∆p

15

39

51

Minimum dysetryk brugsvand
Minimum dysetryk opvarmning
Minimum dysetryk brugsvand

10,1

2.5
Tilbehør
Kedlen leveres pakket i kasse.
Kassen indeholder
Tilslutningskit bestående af
1 stk. Fremløbskuglehane 3/4”
1 stk. Returkuglehane 3/4”
1 stk. tilslutningshane koldt vand 1/2”
1 stk. Gashane
Ophængsbeslag
Brugervejledning
Installationsvejledning.
Garantibevis
Fig. 2.3

2.6
Dimensioner og forbindelser

Fig. 2.4

7
2.7
Funktionsdiagram

5

8

7

9
10

6

11
12

13

G

1

4

14
2

3

15
16

17
18

R

M

AC

R
M
G
AC
AF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Retur centralvarmeanlæg
Fremløb centralvarmeanlæg
Gas
Varmt vands afgang
Koldt vands tilgang
Omløb
Fyldehane
Prioriterings-ventil
Sikkerhedsventil centralvarme
Ekspansionsbeholder centralvarme
Pumpe
Hovedveksler
NTC føler fremløb
Automatudlufter
Luftpotte
Varmtvansbeholder
Ekspansionsbeholder brugsvand
Beholderspiral
NTC føler brugsvand
Drypventil
Flowventil 8/10
Tømmehane varmtvandsbeholder
Tømmehane centralvarme

AF
Fig. 2.5

NTC FØLER
VARMTVANDSBEHOLDER
ANLÆG NTC FØLER

Fig. 2.6

Pumpeydelsesdiagram
600

RESIDUAL HEAD (mbar)

Grafen viser cirkulationspumpens ydelseskurve.
Bemærk: For at sikre tilstrækkeligt vandflow over veksleren
skal
pumpen
altid
indstilles
på
trin
3.
For at sikre anlægget mod pumpestøj bør der altid monteres
eksternt
by-pass.
Varmeanlægget skal dimensioneres ud fra DGC’s
vejledninger for et- og tostrengede anlæg.
Kedlen er forsynet med et internt bypass for at sikre
hovedveksleren.

500

400

300

200

100
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

FLOW CAPACITY (l./h)

1100

1200

1300

1400

blu - blå
marrone - brun
nero - sort
bianco - hvid
grigio - grå
rosso - rød
rosa - pink
viola - violet
san. - varmt vand
risc. - centralvarme
fuse - sikring

Fig. 2.7

RUM TERMOSTAT

BEMÆRK: FASE/NUL/JORD SKAL ALTID FORBINDES KORREKT
Rumtermostatens kontakter skal være 230V a.c. og forbindes mellem ME forbindelse stik efter at lusen er fjernet som vist i figuren.
Hvis der er monteret rumtermostat skal lusen JP4 forbindes.

2.8
EL-diagram

9

2.9
Elektrisk funktions diagram
BEMÆRK: FASE/NUL/JORD SKAL ALTID FORBINDES KORREKT
Lusen JP4 skal forbindes ved dette valg (i midten)

Fig. 2.8

Potentiometer brugsvand
Potentiometer driftvælger
P3
Potentiometer drifttermostat
T.A. Rum termostat
P.F.
Luftmangelsikring
T.L. Overkogtermostat
PA
Vandmangelsikring
S.R. Fremløb NTC føler
S.Boll NTC føler brugsvand
P4
Dellastregulering min.
P5
Dellastregulering max.
JP1 Børnesikring
JP2 Timer
JP3 Lus Natur gas/Flaskegas
JP4 Lus for rumtermostat
F1
2 A F sikring
E.A./R. Tændings/ioniserings elektrode
RL1 Pumpe relæ
P1
P2

RL2
RL3
RL4
LED

Blæser relæ
Relæ for prioriteringsmotor
Tændings relæ
LED (grøn) strøm tilsluttet
LED (rød) fejl signal
LED (gul blinkende) skorstensfejersystem aktiv
MOD Modulator
P
Pumpe
V
Blæser
3V
prioriteringsmotor
CP06X Hovedprint
TRF1 Transformer
OPE Gas armatur
CN1 - CN9 ledningsfornindelse
ACF01X Styreboks
TRX Tænd/ioniseringsboks
ME Stik for eksterne forbindelser

2.10
Montering af rumtermostat eller ur
Monter ur som vist på diagrammet.
Urets skal være V=230 Volt a.c.

Monter ur som vist på diagrammet for styring af
brugsvand

11
Monter rumtermostaten som vist på diagrammet.
Rumtermostaten kontakter skal være V=230 Volt a.c.

Monter ur og rumtermostat som vist på diagrammet.
Urets og rumtermostatens skal være V=230 Volt a.c.

Fig. 2.9

3 INSTALLATION
VIGTIGT. Afsnittene installation og vedligeholdelse
henvender sig specielt til autoriseret installatør og
servicemontør.

3.1
Opstillingsrum
Boiler 24 B.S.I. skal installeres efter gældende regler og
normer.
Der kræves ikke friskluftåbning i rummet, da Boiler 24
B.S.I. har lukket forbrændingskammer. Luftindtag og aftræk
foretages til det fri.
Monter ikke kedlen på steder, hvor den udsættes for direkte
vanddampe.
Kedlen må ikke installeres udendørs.
Afstandskravene skal overholdes.
For udskriftning af anode skal der være min 370 mm frit
under kedlen.
Når kedlen monteres skal følgende iagttages:
El-installationerne er i overensstemmelse med gældende
regler og korrekt udført.
Gastilførslen er korrekt udført.
Ekspansionbeholderens fortryk og størrelse skal være
tilpasset anlæg.
Kedlens flow og pumpefunktion er i overensstemmelse
med anlæggets krav.
For at undgå tilstopning af anlægget SKAL alle rør og
forbindelser gennemskylles omhyggeligt, inden kedlen
monteres.
Bemærk vedr. korrekt installation af kedlen:
Afstandskrav for ser vice og vedligeholdelse skal
respekteres.
For at opnå den fulde udnyttelse af kedlen bør
varmeanlægget opbygges i overensstemmelse med DGC’s
vejledende anvisninger nr. 36 og 37.
Afspærringshaner skal altid monteres på kedlens frem og
retur.
Kontroller at kedlen tilsluttes korrekt gasart.
Vær specielt omhyggelig med montering af aftrækket.
Kontroller at alle samlinger er tætte.
Fikser samlinger med skruer.
Evt. kondensafløb fra kedlens aftræk skal føres til kloak.

3.2
Ophængning af kedlen
Kedel leveres med ophængsbeslag (fig. 3.1).
Rørdimensioner:
A Opvamrning retur
3/4”
B Opvarmning frem
3/4”
C Gas
3/4”
D Koldtvandstilgang
1/2”
Kedlen monteres således:
Placer bagpladen på ophængsstedet
Kontroller at monteringspladen er vandret.
Afmærk skruehullerne.
Fjern skabelonen og bor hullerne i væggen.
Monter ophængningsbeslaget.
Hæng kedlen på beslaget og udfør rørforbindelserne som
beskrevet.

D

C
B
A
Fig. 3.1

3.3
EL-Forbindelser
Kedlen
tilsluttes
220..240V,
50Hz.
Tilslutningerne skal foretages med to-polskontakt med en
afstand af min. 3mm. Strømforbrug ca. 125W.
Der skal foretages ekstra beskyttelse i overensstemmelse
med stærkstrømsreglementet.
Fig. 3.2

Gas- og/eller vandrør må ikke anvendes som
jordforbindelse til ekstra installationer.
Fabrikanten kan ikke gøres til ansvar for fejl opstået som
følge af fejlagtig el-installation
Tilslutning til eksisterende EL –installation foretages
således:
- fjern med en skruetrækker front panelet fra
frontpaneletpanel (fig. 3.2)
- fjern de to skruer der fastgør kabinettet (fig. 3.3)
- fjern skruerne der fastgør frontpanelet og vip det ned
(fig. 3.4)

Fig. 3.3

- fjern skruerne og dækslet over ledningsforbindelserne
(fig. 3.5)
- træk evt. ledningen af gennem ledningsholderen i
rammen (fig. 3.6)
- de elektriske forbindelser kan nu foretages som vist i figur
3.7
- for montering af rum termostat og/eller ur, se
ledningsdiagram på side 11.
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Fig. 3.4
Fig. 3.6

Fig. 3.5

Fig. 3.7

3.4
Gas forbindelse

3.5
Aftrækssystemer

Gastilslutningen skal foretages i overensstemmelse med
gældende regler og anvisninger.
Den i tilslutningskittet vedlagte gashane skal anvendes.
Kontroller før tilslutning til af gassen:
at gasinstallationen er korrekt udført
at alle samlinger er tætte.
at kedlen tilsluttes korrekt gasart.

Lukket forbrændingskammer
Der må kun anvendes originale Beretta aftræksdele.
Beretta Boiler BSI har lukket forbrændingskammer og skal
forbindes med de godkendte, originale Beretta
aftrækssystemer til luftindtag og aftræk.
Aftrækket skal udføres i overensstemmelse med
Godkendelser og Vejledninger.
Kedlen må ikke opstartes uden aftrækssystemet er
monteret.
Aftræksystemet er en integreret del af kedelinstallationen.
Aftræk leveres særskilt for at give mulighed for fleksible
aftræksløsninger.
Kedlen kan monteres med vandret eller lodret
balanceret aftræk samt splitaftræk

Vær omhyggelig med rørforbindelserne.

C52

C82

C32

C22

C52

Max.længde
(m)

C42

C12

C12

Vandret balanceret aftræk

C22

Anvendes ikke i DK

C32

Lodret balanceret aftræk

C42

Anvendes ikke i DK

C52

Splitaftræk

C62

Anvendes ikke i DK

C82

Splitaftræk

C12

luft flange
(A)

fradrag (m)ved
anvendelse af bøjninger
45°

fra 0.9 til 1

installeres

> 1 til 4.25

fjernes

0,5

90°

0,85

A

Fig. 3.8

Fig. 3.9

3.5.1 Balanceret aftræk (Ø100/60)
Vandret balanceret aftræk

Fig. 3.10

Aftrækket kan drejes 360°, og kan derved monteres i
hvilken retning det måtte ønskes.
Aftrækket skal have en hældning på 1-3% væk fra kedlen.
Effektivitet kan ikke garanteres ved aftræk kortere end det
angivne minimum.
Flangen kan forsigtigt fjernes med en skruetrækker. Ved
anvendelse af vandret balanceret aftræk ledes afkastet
gennem en ydermur. Aftrækket består af et dobbeltrør, en
90°-bøjning samt en afslutningshætte.
A: Aftræksrør Ø60mm
B: Luftindtag Ø100mm
C: Gummiring.
D: Afslutningshætte.
E: Clips og skruer.
Montering:
Lav et hul i væggen med en diameter på 105mm.
Hullet skal have en hældning udad på 1-3%. Aftrækkes
samlinger skal fikseres tilstrækkeligt.

Fig. 3.11

Fig. 3.12

Lodret balanceret aftræk
Bor et hul Ø120mm i loftet og i tagpladen lodret over
kedlens aftræksstuds.
Monter taginddækningen.
Aftræksrøret placeres på kedlens aftræksstuds (inderrøret
er 7,5mm længere end yderrøret).
Aftræksrøret kan forlænges ved anvendelse af forlængerrør
og/eller bøjninger. Forlængerrørerne kan afkortes.
Bemærk: Inderrøret skal være 15 mm længere end
yderrøret.
Ved aftrækslængder over 2,5m fjernes ringen i kedlens
aftræksstuds.
Monter omhyggeligt spændebånd på inderrør og yderrør.
Fastgør aftræksrøret og evt. forlængerrør og bøjninger med
selvskærende skruer.
Det lodrette aftræk kan afkortes om nødvendigt.

Fig. 3.13
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3.5.2 Splitaftræk (Ø80)
Aftrækket kan drejes 360°, og kan derved monteres i
hvilken retning det måtte ønskes.
Aftrækket skal have en hældning på 1%-3% mod kedlen
for afløb af kondens.
Tilslutning for aftrækket foretages midt på kedlen.
Luftindtaget forbindes når dækslet er fjernet.
Luftflangen (A) fjernes ved hjælp af en skruetrækker.
Tabellen viser de godkendte max.længder .

A

MONTERING:
VVS.nr. 34 2429.840
Fjern ringen i kedlens friskluftindtag.
Monter overgangsstykket for splitaftæk samt evt. bøjninger
på kedlen.
VVS.nr. 34 2429.841
Fjern ringen i kedlens friskluftindtag.
Monter overgang til røggastilslutning 60/80mm
Afmonter blænddækslet til friskluftindtag og monter
luftindtagsflangen.
Monter silikonepakningen på røggastilslutningen.
Fastgør overgangen til røggastilslutningen ved at bore 2
stk. 3mm huller, et i kedeltoppen og et på 80mm rør/bøjning.
Fastgør rør/bøjning i luftindtagsflangen ved at bore 2 stk.
3mm huller i friskluftrøret.

Fig. 3.14

KONDENSSAMLER
LUFTINDTAG

AFTRÆK
VANDHANE

LUFTINDTAG GENNEM YDERMUR.
Murhul udføres med en diameter af Ø105mm til
friskluftindtaget.
Afkort evt. afslutningsrøret til ønsket længde.
Placer bøsningesrøret i murhullet.
Monter den ydre gummiring på flangen som vist på
tegningen.
RØGAFGANG
Aftrækket monteres som luftindtaget, men med lodret
afgang og afsluttes med taghætte og taginddækning.
Aftrækket skal isoleres fra og med første etage-adskillelse
til og med afslutning over tag, medmindre aftrækket føres
i bygningskanal eller til afmeldt skorsten. Se
Gasreglementet.

LUFTINDTAG

KONDENSSAMLER

INSTALLATION AF SPLITAFTRÆK MED LUFTINDTAG
FRA AFMELDT SKORSTEN.
Afmeldt skorsten kan anvendes til friskluftkanal som vist
på skitsen under forudsætning af:
At skorstenen vurderes til at være i rimelig stand
At tværsnitsarealet for skorstenen er lig med eller større
end det godkendte indsugningsrør (Ø80mm).
BEMÆRK:
Afstanden mellem overkant på skorsten og afdækning skal
udgøre min. 30mm.
afstanden fra overkant af skorsten til top af hætte skal
udgøre min 300mm.
Ved murgennemføring bør anvendes bøsningsrør.
Aftræksrøret tætnes ved afdækningen med silikone.
Ved mere end 6 m splitaftræk skal der monteres
kondenssamler.
Kondenssamleren skal placeres max. 0.85 m fra kedlen.
Kondensdræn skal føres til afløb.
Aftrækket skal have en hældning på min.1% mod
kondenssamleren.
Monter evt. bøjninger og forlængerrør.
Før luftindtagsrøret gennem murgennemføringen til stop.
Tætn murbøsningen med silikone.

AFTRÆK

VANDHANE

Fig. 3.15

Splitaftræk
max.længde
(80 diam.)(m)

luft flange
(A)

5 indtag/5 afkast

installeres

20 indtag/ 20 afkast

fjernes

fradrag (m)ved
anvendelse af
bøjninger
45°
90°
0,5

0,85

3.6
Vandpåfyldning

C

Når rørforbindelserne er udført påfyldes vand på anlægget.
Varmeanlægget skal være koldt når følgende udføres:
Drej dækslet på automatudlufteren 2-3 gange (C),
Kontroller at koldtvandstilgangen er åben (B)
Påfyld vand indtil et tryk af ca. 1,5 bar (fig. 3.17).
Luk påfyldningshanen (D).
Kedlen er forsynet med en effektiv automatudlufter.
Der skal derfor ikke foretages yderligere.
Se fig. 3.16.

3.7
Tømning af varmeanlægget
Foretag følgende:
Sluk for kedlen
Luk for tilslutningshanerne på anlægget og
brugsvandsforbindelserne
Kedlen er forsynet med en lille slange forbundet til
tømmehanen (E).
Aktiver evt. sikkerhedsventilen (E) gennem åbningen i
bunden af kedlen (fig. 3.18)
Tøm anlægget for vand

3.8
Tømning af brugsvandssystemet

D

E

B

A

Fig. 3.16

Brugsvandssystemet skal tømmes hvis der er risiko for
frost:
luk for koldtvandstilgangen til kedlen (B)
skru dækslet af tømmehanen
monter. en plastikslange på kedlens tømmehanen (A)
løsn tømmehanen
åben varmtvandshanen
BEMÆRK
Sikkerhedsventilens skal forbindes til afløb.
Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået
som følge afløb fra sikkerhedsventilen.

Fig. 3.17
B

E

D

A

Fig. 3.18
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4 TÆNDING OG FUNKTION
4.1
Førstegangsopstart
Kedlen skal opstartes og indreguleres af autoriseret
montør.
Kontroller følgende før opstart af kedlen:
at kedlen er tilsluttet korrekt gasart
at kedlen har korrekt tilslutningstryk
at EL- og vandtilslutninger er korrekt forbundet
at kedlens ydelse svarer til anlægget
at rørene er korrekt udført og korrekt isolerede
at aftrækssystemet er udført og samlet korrekt
at evt. kondensfang er monteret korrekt.
at tæthedsprøve gasinstallationen
at kedlen er korrekt indreguleret
at afstandskravene er overholdt
at installationen er udført så service kan foretages uhindret
at installationen i øvrigt er udført i overensstemmelse med
Gasreglementet og gældende regler

4.2
Opstart af kedlen
Tænding af kedlen:
- åben for gashanen (fig. 4.1)
- tænd for strømtilførslen til kedlen
indstil driftvælgeren på Sommer eller Vinter (fig. 4.2)
afhængig af den ønskede funktion.
Hvis der er monteret automatik eller rumtermostat indstilles
denne på ON og indstilles på en højere temperatur ind
rummets, så kedlen vil starte op.
Status indikatorlampen er grøn og blinker med 1 sekund
tændt og 5 sekunder fra. Kedlen forbliver i stand-by indtil
brænderen tænder og den grønne lampe stopper med at
blinke, for at vise at der er flamme, når der kaldes på varme.

posizione di
apertura

Fig. 4.1

Kedel status indikator lampen i kedlens panel lyser i
forskellige farver afhængig af kedlens funktioner:
- grøn LED
- rød LED
- gul LED

Fig. 4.2

Grøn LED
- Blinkende med en frekvens af 1 sek. tændt – 5 sek.
slukket = Kedlen i stand-by, ingen flamme.
Blinkende med en frekvens af 0,5 sek. tændt – 0,5 sek.
slukket = kedlen midlertidigt stoppet p.g.a. følgende
selvjusterende fejl:
- Vandmangel (ca.10 min.)
- Luftmangelsikring (ca.10 min.)
- NTC centralvarme (ca.2 min.)
- Kedlens sikkerhedstid
I denne fase afventer kedlen genstart. Hvis kedlen ikke
genstarter normalt efter den anførte tid, stopper kedlen
permanent og indikator lampen lyser rødt.
- Hurtigt blinkende med kort visning, begynder S.A.R.A.
at fungere (automatisk rum regulerings system.
Blinker hurtigt med svag visning:
Når anlæggets drifttermostat stilles i området mærket
AUTO – temperaturer fra 55° til 65°C – (fig. 4.4.) aktiveres
det selv-indstillelige S.A.R.A. system. Kedlen varierer
fremløbstemperaturen indtil rumtermostaten/uret sender
signal.
Hvis der er forbundet fjernstyringspanel (RCO5) til
kedlens panel vises det hurtigtblinkende signal, der viser
at S.A.R.A. er i funktion i kedlens panel, men ikke på
fjernstyringspanelet.
Der begynder en nedtælling på 20 min. indtil
temperaturindstiliingen, valgt med anlægstemperatur
knappen, er opnået.
Set-temperatur værdien stiger automatisk med 5°C hvis
rumtermostaten stadig kalder på varme i dette tidsrum.
Når den ønskede set-temperatur er opnået begynder en
ny 20 min. nedtælling.
Set tempertauren stiger automatisk med yderligere 5°C
hvis rumtermostaten fortsat kalder på varme i dette
tidsrum.
Denne nye temperatur er et resultat af den manuelt satte
anlægs-temperatur og S.A.R.A. systemets +10°C
stigning.

Efter den anden cyklus forbliver temperaturen fast indtil
varmekaldet stopper og cyklusen afbrydes.
Ved senere kald på varme kedlen vil køre med det
temperatur, der er sat med driftvælgeren.

Driftlampe

- Konstant grøn: Der er flamme og kedlen fungerer normalt.
Rød LED
Den røde LED indikerer at kedlen er blokeret p.g.a. følgende:
- flammefejl
- luftmangelsikring
- overkogtermostat
- NTC opvarmning
- vandmangelsikring
Fig. 4.3

!

Vent 10 sekunder med at genstarte kedlen efter et
“SIKKERHEDS-STOP” og visning af fejlkode.

Indstil driftvælgeren på OFF-Re-set (fig.4.5.) for at
genopstarte og drej derefter knappen til den ønskede
position: Sommer eller Vinter (fig. 4.2).

S.A.R.A.
system

Gul LED
Konstant gul: Fejl på Brugsvands NTC-føler. Vises kun når
kedlen er på stand-by.
Kedlen fungerer normalt men kan ikke garanterer konstant
brugsvandstemperatur.
Tilkald service-firma.

Fig. 4.4
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4.3
Indregulering
Kedlen er indreguleret fra fabrik.
Ved kontrol se afsnittet Kontrol af forbrænding, 6.3.
Indregulering skal altid foretages ved 1.gangs opstart, skift
af gasarmatur og ved omskiftning mellem gasarter.
!

Instilling på maximum, minimum brugsvand og
minimum opvarmning må kun udføres af aut.
servicefirma og skal foretages som følger.

INDSTILLING MAXIMUM BELASTNING
- Åben en varmtvandshane for at sikre afkøling af kedlen
- På kedlens panel:
Fig. 4.5

- Indstil driftvælgeren på

(Sommer)

- Indstil brugsvandsvandstemperaturen på maximum
- drej skruen på gasarmaturets prøvestuds ca. 2 omgange
og monter U-rørsmanometeret.
- Tilslut strøm til kedlen
- Kontroller dysetrykket, og at kedlen ikke modulerer.

Fig. 4.6

Kontrol af at kedlen køre max.:
- Monter multimeteret i serie med ledningen på
modulatoren. Det målte væredier skal være:
(120 mA for G20 or 165 mA for LPG)
- afmonter differensslange på gasarmaturet
- afmonter beskyttelseshætten på modulatorens
justerskruer
- indstil max.dysetryk på 10mm møtrikken på modulatoren
til 10,1 mbar

INDSTILLING MINIMUM BELASTNING
- Afmonter en af ledningerne på gasarmaturets modulator
- indstil min.dysetryk med en stjerneskruetrækker til 1,5
mbar
- genmonter ledningen på modulatoren
- genmonter differensslangen på gasarmaturet
- luk for varmtvandshanen.
INDSTILLING OPVARMNING MINIMUM
- Kontakt F.O.Holding A/S hvis denne funktion ønskes
anvendt.

TRYKUDLIGNINGSSLANGE

DYSETRYK

STIKBEN
MODULATOR

BESKYTTELSESHÆTTE

MAX.DYSETRYK
INDSTILLINGSSKRUE

Fig. 4.7

RØD
MINIMUMSSKRUE

4.4
Omstilling mellem gasarter
Omstilling mellem gasarter foretages let når kedlen er
installeret.
Kedlen er fabriksindstillet til Naturgas (G20).
Ved omstilling mellem gasarter anvendes specielle kits:
- Kit til omskiftning fra Naturgas til Flaskegas
- Kit til omskiftning fra Flaskegas til Naturgas
!

Omstilling må kun foretages af autoriseret
servicefirma

!

Efter omstilling indreguleres kedlen igen i henhold til
specifikationerne og den datapladen der medfølger
kittet påsættes.

!

-

Fig. 4.8

28 kW

24 kW

-

Fig. 4.9

STABILISATOR PLADE
Kun for Naturgas

TILE
Kun for Flaskegas

Fig. 4.10

Fig. 4.11

JP3

Følg nedenstående vejledning ved gen-montering:

afbryd for strømmen til kedlen og luk for gashanen.
fjern kabinettet helt
skrue den forreste del af luftboksen og fjern den
afmonter tændingselektrodens ledning
fjern luftboksens bund
løsn møtrikken der fastgør gasrampen til dysebroen
fjern brænderen og dysebroen
fjern skruerne der fastgør dysebroen til brænderen
afmonter brænderen fra dysebroen
fjern dyserne og pakningerne og med en fastnøjle og
monter dyser og pakninger fra kittet
monter brænderen på dysebroen og monter den i kedlen
genmonter luftboksens bund og gasrampen
forbind tændelektrodens ledning monter luftboksens
dæksel
vip panelet ned
fjern dækslet fra printet
foretag følgende på printet:
monter en lus i JP3 position for at skifte fra Naturgas til
Flaskegas
kontroller at lusen er i JP3 for at skifte fra Flaskegas til
Narurgas
genmonter dækslet over printkortet
tilslut strøm til kedlen og åben for gashanen (tæthedsprøv
med kedlen i funktion)
indstil kedlen som angivet i afsnittet ‘Indregulering’
Indregulering må kun foretages af aut. servicefirma.
sæt gas-type-labelen (Gul for Naturgas og Rød for
Flaskegas) ved gasforbindelsen i bunden af rammen.
Fjern den eksisterende label.
monter kabinettet
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5 RENGØRING AF
VARMTVANDSBEHOLDER
Beholderen kan kontrolleres og rengøres indeni ved at
fjerne flangen. Magnesium-anoden kan kontrolleres og
udskiftes uden at fjerne flangen.
Anoden skal kontrolleres min. hvert 3.år.
- Luk for varmtvandshanen og tøm beholderen med
tømmehanen. (se side 17).
- Løsn møtrikken og træk anoden ud (1)
1
Fig. 5.1

- Fjern møtrikkerne (2) der fastfør den ydre flange (3) og
fjen flangen
- Rengør beholderen indvendigt og fjern kalkaflejningerne
gennem åbningen
- Kontroller magnesium anoden (1) og udskift den hvis
nødvendigt
- Kontroller pakningen (4) (5) og udskift den hvis
nødvendigt

5
4
3

Rengør delene og monter dem i omvendt rækkefølge.

2

Fig. 5.2

6 VEDLIGHOLDELSE
Kedlen skal kontrolleres med passende mellemrum for at
sikre korrekt driftsikkerhed.
Serviceintervallet afhænger af kedlens anvendelse samt
anlæggets opbygning og beskaffenhed

Såfremt man ønsker at kontrollerer kedlen på minimum
afmonteres den ene ledning på kedlens modulator. Kedlen
er herved blokeret på minimum.

Service skal altid udføres af autoriseret servicefirmaVigtigt: Sluk altid for kedlens strømtilførsel på
hovedafbryderen og på selve kedlen og luk for gassen
når der udføres service på kedlen.

- drej driftvælgeren tilbage til den ønskede position og
indstil på Sommer eller Vinter som ønsket

6.1
Almindelig vedligeholdelse
Følgende bør altid foretages:

- Luk målestudsene med de tilhørende propper efter
kontrol

- indstil temperaturen på brugsvand og opvarmning som
ønsket af kunden
Skorstensfejersystemet forbliver aktiv i 15 minutter hvorefter
det automatisk afbrydes.
!

- fjern evt. aflejringer fra brænderen
- fjern eventuelle urenheder fra veksleren
- kontroller og rengør aftræk

Systemet afbrydes ikke hvis kedlen kalder på varme
(centralvarme eller brugsvand).
Bemærk: Kedlen afkøles ved denne funktion over
centalvarmeanlægget. ved længere drift kan dette
forårsage problemer med afkøling af kedlen.

- inspektion af kedlens eksterne udseende
- kontroller kedlen ved tænding, stop og i funktion både
ved varme- og brugsvandsproduktion
- tæthedsprøv eller samlinger både gas og vand
- kontroller gasforbrug ved maximum og minimumsdrift.

Fig. 6.1

- kontroller tændings/overvågnings-flamme position

2

- sikkerhedscheck ved gasmangel
- kontroller anoden

1
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- kontroller fortryk i tryksekspansionsbeholder
- instruer kunden i kedlen drift
Anvend aldrig let antændelige midler f.eks. petroleum, sprit
og benzin til rengøring af kedlen.
Anvend aldrig opløsningsmidler til rengøring af paneled,
malede dele og plastikdele.
Anvend opvaskemiddel til rengøring af kedlens panel.

6.2
Kontrol af forbrænding/dysetryk
foretages som følger:
- Sluk for kedlens el-tilgang
- Indstil driftvælgeren (1) på

Fig. 6.2

Røggasser

(Vinter)

- Træk (1) udad og drej med uret (til skorstensfejer-system)
- Tænd for kedlens el-tilgang
- LED blinker gult.
Kedlen kører nu på maximum og der kan udføres
forbrændingsanalyse ved hjælp af måleinstrumentet på
afkastet på luftboksen (fig. 6.2) eller dysetryk.
Det første udtag er forbundet med friskluften.
Den anden er direkte forbundet til aftrækket
(røggasprodukter) og bruges til måling af
forbrændingsparametre og effekt.

Lufttilgang
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Cod. 10023730 - Ed.1

Denne kedel er fabrikeret af Rielllo S.p.A. - Via Risorgimento, 13 - IT,23900 Lecco.
Import: F.O.Holding A/S, Salbjergvej 36, DK 4622 Havdrup. Tlf. 46 18 58 44.
Der foretages løbende udvikling af Beretta gaskedler. Der kan derfor forekomme ændringer efter denne vejledning er trykt.
Der tages forbehold for fejl og ændringer.

