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Algemene veiligheidsmaatregelen

1

Algemene
veiligheidsmaatregelen

1.1

Bijzondere veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING
Verwarmingstoestellen, die niet op juiste wijze zijn ingericht en geïnstalleerd,
kunnen de werking van het verwarmingssysteem negatief beïnvloeden
en/of de gebruiker ernstig tot dodelijk
letsel toebrengen.
▪ Werkzaamheden aan het apparaat
(zoals bijv. instelling, inspectie, aansluiting en eerste ingebruikstelling)
alleen door personen laten uitvoeren, die geautoriseerd zijn en voor
de betreffende werkzaamheden een,
bevoegdheidstechnische of bedrijfsmatige opleiding hebben genoten, evenals aan een door een
verantwoordelijke instantie erkende
vervolgopleiding hebben deelgenomen. Hiertoe behoren met name
verwarmingsmonteurs, elektriciens en koelinstallatie/aircomonteurs, die op grond van hun technische opleiding en hun kennis, ervaring met de deskundige installatie
en onderhoud van verwarmings- en
gasinstallaties, evenals met warmtepompen hebben opgedaan.
WAARSCHUWING
Het negeren van de volgende veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.
▪ Dit apparaat mag enkel door kinderen van 8 jaar en ouder en personen
met beperkte fysieke, sensorische of
mentale vaardigheden of een gebrek
aan ervaring of kennis worden gebruikt wanneer ze onder toezicht
staan of worden geïnformeerd over
het veilige gebruik van het apparaat
en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet
met het apparaat spelen. Reiniging
en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Installatie- en gebruikshandleiding

4

▪ De netaansluiting moet conform
IEC 60335-1 via een scheidingsvoorziening worden gemaakt die de
scheiding van iedere pool met een
contactopeningswijdte conform de
voorwaarden van overspanningscategorie III voor volle scheiding heeft.
▪ Alle elektrotechnische werkzaamheden mogen alleen door elektrotechnisch gekwalificeerd deskundig personeel met inachtneming van de nationale voorschriften en de instructies in deze handleiding worden uitgevoerd.
Zorg ervoor dat er een geschikt
stroomcircuit wordt gebruikt.
Onvoldoende belastbaarheid van het
stroomcircuit of ondeskundig uitgevoerde aansluitingen kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken.
▪ In het gebouw moet er een drukontlastingsvoorziening met een ingangsdruk van kleiner dan als
0,6 MPa (6 bar) geïnstalleerd worden. De hierop aangesloten afvoerleiding moet met een continue daling
en een vrije afloop in een vorstvrije
omgeving geïnstalleerd worden (zie
Hfst. 4.4).
▪ Uit de afvoerleiding van de drukontlastingsvoorziening kan water druppelen. De afvoeropening moet naar
de atmosfeer toe open blijven.
▪ De drukontlastingsvoorziening moet
regelmatig gebruikt worden om kalkafzettingen te verwijderen en er zeker van te zijn dat hij niet geblokkeerd is.
▪ Boiler en warmwatercircuit kunnen
geleegd worden. De aanwijzingen in
Hfst. 11.1 moeten in acht worden genomen.
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1
▪ Alle werkzaamheden aan de gasvoerende delen mogen alleen door
gastechnisch gekwalificeerd deskundig personeel met inachtneming van
de plaatselijke en nationale voorschriften en de instructies in deze
handleiding worden uitgevoerd.
▪ Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden aan gas- of rookgasvoerende delen kunnen leven en gezondheid van personen in gevaar
brengen en de werking van het verwarmingstoestel negatief beïnvloeden.
1.1.1

Neem de aanwijzingen in acht

▪ De oorspronkelijke documentatie is geschreven in de Duitse taal.
Alle andere talen zijn vertalingen.

Algemene veiligheidsmaatregelen
VOORZICHTIG
Wijst op een mogelijk schadelijke situatie.
Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot schade
aan eigendommen en aan het milieu alsook tot licht letsel.
Dit symbool duidt op een tip en nuttige informatie voor de
gebruiker. Het is dus geen waarschuwing voor mogelijke
gevaren

Speciale waarschuwingssymbolen
Sommige gevaren worden door speciale symbolen aangegeven.
Elektrische stroom
Explosiegevaar
Gevaar voor brandwonden
Vergiftigingsgevaar
Geldigheid
Sommige informatie in deze handleiding heeft een beperkte geldigheid. Een symbool geeft de geldigheid aan.

▪ Lees deze installatie- en gebruiksaanwijzing aandachtig voor u
met de montage en de inbedrijfstelling begint of voor u aan de verwarmingsinstallatie gaat werken.

Voorgeschreven aanhaalmoment in acht nemen (zie
Hfst. 12.3)

▪ De in dit document beschreven veiligheidsinstructies gaan om
zeer belangrijke thema's. Volg ze zorgvuldig op.

Geldt alleen voor apparaten met drukloze aansluiting van
het zonnesysteem (DrainBack).

▪ De installatie van het systeem en van alle in deze handleiding en
in de overige van kracht zijnde documenten voor de installateur
beschreven werkzaamheden, moeten door een gecertificeerde installateur uitgevoerd worden.

Geldt alleen voor apparaten met bivalente aansluiting van
het zonnesysteem (Biv).
Aanwijzingen voor handelingen

Alle handelingen nodig voor installatie, inbedrijfstelling en onderhoud, zowel als basisinformatie over de bediening en instellingen
worden in deze handleiding beschreven. Voor gedetailleerde informatie over de bediening en regeling kunt u de bijgeleverde documentatie raadplegen.

1

Aanwijzingen voor te verrichten handelingen worden getoond in
de vorm van een lijst. Als u handelingen in een bepaalde volgorde moet uitvoeren, dan zijn die handelingen genummerd.

Alle verwarmingsparameters die noodzakelijk zijn voor een comfortabel gebruik zijn al af fabriek ingesteld. Neem voor de instelling van
de regeling ook de eveneens geldige documenten in acht.

1.2

Veiligheidsinstructies voor de
montage en de werking

Documenten die eveneens van toepassing zijn

1.2.1

Algemeen

è Resultaten van een handeling worden met een pijl aangeduid.

▪ GCU compact (D2U[3/5]0G[C/B]0yyAx):
▪ Gebruikshandboek oor de eigenaar
▪ RoCon BF: Gebruiksaanwijzing.
▪ Bij het aansluiten van verdere componenten de bijbehorende installatie- en bedieningshandleidingen.
De handleidingen zijn met de desbetreffende apparaten meegeleverd.

1.1.2

Betekenis van de waarschuwingen en
symbolen

In deze handleiding zijn de waarschuwingen ingedeeld naar de ernst
van het gevaar en de kans dat een dergelijk gevaar zich voordoet.
GEVAAR
Wijst op een direct dreigend gevaar.
Wanneer u deze waarschuwing negeert, loopt u gevaar op
een zwaar en mogelijk dodelijk letsel.
WAARSCHUWING
Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie.
Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot ernstig
letsel of de dood.
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WAARSCHUWING
Verwarmingstoestellen, die niet op juiste wijze zijn ingericht en geïnstalleerd, kunnen de werking van het verwarmingssysteem negatief beïnvloeden en/of de gebruiker
ernstig tot dodelijk letsel toebrengen.
▪ Werkzaamheden aan de GCU compact (zoals bijv. instelling, inspectie, aansluiting en eerste ingebruikstelling) alleen door personen laten uitvoeren, die geautoriseerd zijn en voor de betreffende werkzaamheden een,
bevoegdheidstechnische of bedrijfsmatige opleiding hebben genoten, evenals aan een door een verantwoordelijke instantie erkende vervolgopleiding hebben deelgenomen. Hierbij horen met name verwarmingsmonteurs, elektriciens en koelinstallatie/aircomonteurs, die op grond van hun technische opleiding en hun kennis, ervaring met de deskundige installatie en onderhoud van verwarmings- en gasinstallaties, evenals met warmtepompen hebben opgedaan.
▪ Schakel bij alle werkzaamheden aan de GCU compact
de hoofdschakelaar uit en vergrendel deze om onbedoeld opnieuw inschakelen te voorkomen.
▪ Laat geen gereedschap of andere voorwerpen onder
de kap van het apparaat achter als de installatie- en
onderhoudswerkzaamheden zijn voltooid.
Installatie- en gebruikshandleiding
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Algemene veiligheidsmaatregelen

Gevaren vermijden

VOORZICHTIG

GCU compact is volgens de laatste stand van de techniek en de erkende technische regels gebouwd. Desondanks kan bij ondeskundig
gebruik lichamelijk letsel en materiële schade ontstaan. Ter voorkoming van gevaren mogen de apparaten uitsluitend worden geïnstalleerd of gebruikt:

▪ De GCU compact alleen plaatsen indien een voldoende draagkrachtige ondergrond van 1050 kg/m2 te vermeerderen met een veiligheidstoeslag, wordt gegarandeerd. De ondergrond moet vlak, waterpas en glad zijn.
▪ Een plaatsing buiten is niet toegestaan.

▪ conform het beoogde gebruik en mits de regelaars in onberispelijke staat verkeren,

▪ De plaatsing in explosiegevaarlijke omgevingen is niet
toegestaan.

▪ als u zich bewust bent van de veiligheidsaspecten en de mogelijke gevaren.

▪ De elektronische regeling mag in geen enkel geval aan
weersinvloeden als bijv. regen of sneeuw worden blootgesteld.

Dit veronderstelt dat u de inhoud van deze handleiding, de toepasselijke voorschriften met betrekking tot het voorkomen van ongevallen en de erkende veiligheidstechnische en arbeidsgeneeskundige
regels kent en naleeft.

▪ De boiler mag niet permanent aan direct zonlicht worden blootgesteld, omdat UV-stralen en weersinvloeden
het kunststof aantasten.

Vóór u werkzaamheden aan de CV-installatie uitvoert
▪ Uitsluitend erkende en opgeleide verwarmingsmonteurs mogen
werkzaamheden uitvoeren aan het verwarmingsysteem (zoals
plaatsing, aansluiten en eerste inbedrijfstelling).
▪ Schakel voorafgaand aan alle werkzaamheden aan de verwarminginstallatie de hoofdschakelaar uit en borg die tegen onbedoeld inschakelen.
▪ Loodverzegelingen mogen niet beschadigd of verwijderd worden.
▪ Let er a.u.b. op dat de veiligheidsventielen bij aansluiting aan de
verwarmingszijde aan de eisen conform EN 12828 en bij aansluiting aan de drinkwaterzijde aan de eisen conform EN 12897 voldoen.

1.2.2

Beoogd gebruik

▪ De GCU compact moet vorstveilig geplaatst worden.
▪ GCU compact alleen gebruiken als er voor voldoende verbrandingsluchtvoorziening is gezorgd. Als de GCU compact onafhankelijk van de omgevingslucht conform onze standaard gedimensioneerd, concentrisch lucht-/rookgassysteem (LAS) gebruikt is dat
automatisch gegarandeerd en er zijn verder geen eisen aan de
plaats van opstelling. Bij de plaatsing in woonvertrekken is uitsluitend deze werkwijze toegestaan.
▪ Let erop dat er bij een van de omgevingslucht afhankelijke of beperkt onafhankelijke werkwijze een opening voor de luchtaanvoer
van buiten van ten minste 150 cm2 aanwezig moet zijn.
▪ Gebruik de GCU compact bij een van de ruimtelucht afhankelijke
werkwijze niet in vertrekken met agressieve dampen (bijv. haarspray, perchloorethyleen, tetrachloorkoolstof), veel stof (bijv. werkplaats) of hoge luchtvochtigheid (bijv. waskeukens).

De GCU compact mag uitsluitend voor het verwarmen van warmwater-verwarmingssystemen worden gebruikt. Hij mag alleen overeenkomstig de instructies in deze handleiding opgesteld, aangesloten
en in bedrijf gesteld worden.

▪ Voorkom bedrijfsomstandigheden, waaronder de brander sterk
vervuild kan raken. Gebruik het apparaat niet, wanneer zich in de
omgeving van de luchtaanzuiging tijdelijk een verhoogde stofconcentratie kan voordoen.

De GCU compact mag alleen met de geïntegreerde circulatiepomp
en samen met een door goedgekeurde regeling worden gebruikt.

▪ Houd beslist de minimum afstanden t.o.v. muren en andere voorwerpen aan (Hfst. 4.1).

Elk ander gebruik geldt als niet-beoogd en leidt tot het verlies van de
garantie. In dat geval is de gebruiker zelf aansprakelijk voor eventuele schade.

VOORZICHTIG
▪

De GCU compact is geschikt voor de werking met aardgas E, aardgas LL en vloeibaar gas (propaan).
Gassen uit regeneratieve bronnen (bijv. biogas) kunnen stoffen bevatten die corrosie aan de gasklep kunnen veroorzaken en de functie ervan nadelig kunnen beïnvloeden.
De samenstelling van het gas moet aan de eisen aan de voorwaarden in het gasverdeelnet (lagedrukleidingen) van de openbare standaard gasvoorziening voldoen. Gassen uit regeneratieve bronnen
(bijv. biogas) mogen alleen toegepast worden als ze vooraf zodanig
gezuiverd zijn dat ze conform de plaatselijke voorschriften aan het
openbare aardgasnet toegevoegd mogen worden.
Het beoogde gebruik veronderstelt ook het naleven van de vereisten
ten aanzien van onderhoud en inspectie. Vervangende onderdelen
moeten voldoen aan de door de fabrikant vastgelegde technische eisen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij originele vervangende onderdelen.

1.2.3

Opstelruimte van het apparaat
WAARSCHUWING
De kunststof boilerwand van de GCU compact kan bij uitwendige warmte-inwerking (> 80 °C) gaan smelten en in
extreme gevallen vlam vatten.

Indien er een DrainBack zonneverwarmingssysteem is aangesloten: Installeer de GCU compact ver
genoeg beneden de zonnecollectoren om het volledige
legen van het zonneverwarmingssysteem mogelijk te
maken. (Leef de aanwijzingen in het handboek van het
DrainBack zonnesysteem na) Onvoldoende hoogteverschil kan tot vernieling van het DrainBack zonnesysteem leiden.

▪ De GCU compact mag niet in vertrekken met omgevingstemperaturen van boven de 40 °C worden gebruikt.

1.2.4

Elektrische installatie

▪ De elektrische installatie mag uitsluitend worden aangelegd door
elektrotechnisch deskundig personeel met inachtneming van de
van toepassing zijnde elektrotechnische richtlijnen en de voorschriften van het elektriciteitsbedrijf.
▪ Vergelijk voor het aansluiten van de stroomtoevoer de netspanning op het typeplaatje van de CV-installatie (230 V, 50 Hz) met
de voedingsspanning.
▪ Scheid de voeding alvorens werkzaamheden aan onder spanning
staande onderdelen uit te voeren (schakel de hoofdschakelaar en
de zekering uit en borg deze tegen onbedoeld herinschakelen).
▪ Breng na het voltooien van de werkzaamheden toestelbekleding
en onderhoudskleppen onmiddellijk weer aan.

▪ De GCU compact altijd met een minimum afstand van
1 m t.o.v. andere warmtebronnen (> 80 °C) (bijv. elektrische kachel, gaskachel, schoorsteen) en brandbare
materialen plaatsen.

Installatie- en gebruikshandleiding
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1
1.2.5

Algemene veiligheidsmaatregelen

Vereisten aan het verwarmings- en
boilerwater

Schade door afzettingen en corrosie voorkomen: ter vermijding van
corrosieproducten en afzettingen, de desbetreffende regels van de
techniek resp. de ter plaatse van toepassing zijnde eisen in acht nemen.
Bij vul- en aanvulwater dat zeer hard is (>3 mmol/l - som van calcium- en magnesiumconcentraties, berekend als calciumcarbonaat)
moeten er maatregelen voor onzilting, ontharding of stabilisatie van
de hardheid worden genomen.
Mininumvereisten voor de kwaliteit van vul- en aanvulwater:
▪ Waterhardheid (calcium en magnesium, berekend als calciumcarbonaat): ≤ 3 mmol/l
▪ Geleidbaarheid: ≤ 1500 (ideaal: ≤ 100) μS/cm
▪ Chloride: ≤ 250 mg/l
▪ Sulfaat: ≤ 250 mg/l
▪ pH-waarde (verwarmingswater): 6,5- 8,5
Bij vul- en aanvulwater met een hoge totale hardheid of andere van
de minimum eisen afwijkende eigenschappen moeten er maatregelen voor de ontzilting, ontharding, hardheidsstabilisatie of andere
doelmatige conditioneringsmaatregelen genomen worden om voor
de vereiste waterkwaliteit te zorgen.
Het gebruik van vul- en aanvulwater dat niet aan de vermelde kwaliteitsvereisten voldoet, kan een duidelijk verkorte levensduur van het
apparaat veroorzaken. Alleen de exploitant is hiervoor verantwoordelijk.

1.2.6

Verwarmingsinstallatie en sanitairzijdige
aansluiting

▪ Installeer de verwarmingsinstallatie in overeenstemming met de
veiligheidsvoorschriften van EN 12828.
▪ De wateraansluiting moet aan de eisen van EN 12897 voldoen.
Bovendien moet acht worden geslagen op de vereisten van
▪ EN 1717 – Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in
waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming [Protection
against pollution of potable water installations and general requirements of devices to prevent pollution by backflow]
▪ EN 61770 – Elektrische toestellen verbonden met het waterleidingnet – Voorkomen van terughevelen van niet-drinkbaar water naar het net en het falen van slangstellen [Electric appliances connected to the water mains – Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets]
▪ EN 806 – Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen [Specifications for installations inside buildings conveying water for
human consumption]
▪ en aanvullend, de wetgeving in het land van gebruik.
Bij de werking van de GCU compact metaanvullende warmtebron,
met name bij gebruik van aangesloten zonne-energie, kan de boilertemperatuur de 60 °C overschrijden.
▪ Bij de installatie van het systeem moet daarom een verbrandingsbescherming (warmwater-mengvoorziening, bijv. VTA32) gemonteerd worden.
INFORMATIE
De drinkwaterkwaliteit moet voldoen aan de EU-richtlijn
98/83/EU en de regionaal geldende voorschriften.

1.2.7

Werking

▪ GCU compact alleen met een gesloten geluidsisolatiekap gebruiken.
▪ GCU compact alleen gebruiken als aan alle voorwaarden op de
checklijst in Hfst. 5.2 is voldaan.
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2

Overdracht aan exploitant en garantie

2

Overdracht aan exploitant en
garantie

2.1

Gebruiker wegwijs maken

▪ Instrueer de gebruiker hoe hij het verwarmingssysteem moet bedienen en kan inspecteren alvorens het verwarmingssysteem
wordt opgeleverd.
▪ Overhandig de gebruiker de technische documenten (op zijn minst
de gebruikshandleiding en het bedrijfshandboek) en maak de gebruiker erop attent, dat deze documenten altijd beschikbaar en in
de buurt van het apparaat dienen te worden bewaard.
▪ Documenteer de overdracht door samen met de gebruiker het bijgevoegde installatie- en instructieformulier in te vullen en te ondertekenen.

2.2

Garantiebepalingen

De wettelijke garantievoorwaarden zijn geldig. Onze verdere van
toepassing zijnde garantiebepalingen vindt u op internet. Vraag indien nodig uw leverancier.
Recht op garantieprestaties is alleen van toepassing als aangetoond
kan worden dat de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden als vermeld in Hfst. 9 zijn uitgevoerd.
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3

Productbeschrijving

3.1

Opbouw en onderdelen

3.1.1

GCU compact 315 / 320 (Biv)

Afb. 3-2

Afb. 3-1

Productbeschrijving

Opbouw en onderdelen GCU compact 315 / 320 (Biv) schematische weergave
(aanduidingen legenda zie Tab. 3-1)

Opbouw en onderdelen GCU compact 315 / 320 (Biv)
(aanduidingen legenda zie Tab. 3-1)
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3
3.1.2

Productbeschrijving
GCU compact 515 / 520 / 524 / 528 (Biv)

Afb. 3-4
Afb. 3-3

Opbouw en onderdelen GCU compact 515 / 520 / 524 /
528 (Biv)
(aanduidingen legenda zie Tab. 3-1)
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Opbouw en onderdelen GCU compact 515 / 520 / 524 /
528 (Biv) - schematische weergave
(aanduidingen legenda zie Tab. 3-1)
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Pos.

Koudwateraansluiting (1“ AG)

2

Warmwateraansluiting (1" AG)

3

Boilerlading - aanvoer (1" AG)

4

Boilerlading - retour (1" AG)

5

Verwarming - aanvoer (1“ AG)(2)

6

Verwarming - retour (1“ AG)(2)

(1)
(1)

(1)

Zonneënergie voorloop (1" IG)

8

Legingsaansluiting of

9

Rookgassen

10

Toevoerlucht

11

Voelerdompelhuls voor boilertemperatuursensor tDHW

12

Bovenste vul- en overloopaansluiting

14

Condenswaterafvoer

15

Verwarmings warmtewisselaar (ketellichaam)

16

Warmtewisselaar (roestvrij staal) voor de opwarming
van drinkwater

17

Warmtewisselaar (rvs) voor boilerlading resp. verwarmingsondersteuning

18

Warmtewisselaar (rvs) voor bivaletnet boilerlading(3)

zonne-energie - retour

19

Biv-boilerlading - aanvoer(1), (3) (1" IG)

20

Biv-boilerlading - retour(1), (3) (1" IG)

21

Opbouw en onderdelen - weergave voor GCU compact
515 / 520 / 524 / 528 (Biv)
(aanduidingen legenda zie Tab. 3-1)

Omschrijving

1

7

Afb. 3-5

Productbeschrijving

Zonne-energie - toevoer gelaagde buis

22

Circulatiepomp verwarming

23

Ventilator brander

24

Veiligheids-overdrukklep (verwarmingscircuit)

25

Ontluchtingsklep (handmatig)

26

Gasaabnsluiting (G ½" IG) met aangesloten gasslang

27

Ketelschakelpaneel met regeling RoCon BF

28

Isolatie

29

Bekleding van de verwarmingscel

30

Afdekkap

31

Borgnokken voor afdekkap

32

Typeplaatje

33

Instellingstypeplaatje

34

Schroefdraadstuk voor draaghandgreep

35

KFE-kraan (verwarmingscircuit)

36

Automatische ontluchter

37

Vulpeilweergave boilerwater

39

Kogelkraan (verwarmingscircuit)

40

Aansluiting MAG

41

Optioneel: Solaris R3 regelings- en pompeenheid

3UV DHW
3UVB1
tDHW

3‑weg-klep (verdeelklep, warm water/verwarmen/verwarmingsondersteuning)
3‑weg-klep (mengklep)
boilertemperatuursensor

tR

Temperatuursensor retour (ketelcircuit)

tV1

Aanvoertemperatuursensor (ketelcircuit)

tV2

Inwendige mengersensor (= aanvoertemperatuursensor verwarmingscircuit)

(1)
(2)
(3)

Aanbevolen onderdelen: circulatieremmen SKB (telkens 2 stuks)
Kogelkraan (1" IG) wordt meegeleverd.
Alleen geldig voor types met Biv-uitvoering
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3

Productbeschrijving
Pos.

Omschrijving

A

Gasketel

B

Boiler (dubbelwandige mantel van polypropyleen met
PUR-hardschuim warmte-isolatie)

C

Drukloos boilerwater

D

Warmwaterzone

DS

Druksensor

E

Zonnedeel

FLS (V1)

Debietsensor (ketelcircuit)

MAG

Membraanexpansievat (door installateur)

STBK

Veiligheidtemperatuurbegrenzer

Het drinkwater neemt op de weg naar boven continu de warmte van
het boilerwater op. De stromingsrichting bij het tegenstroomprincipe
en de spiraalvormige warmtewisselaar zorgt voor een uitgesproken
temperatuurgelaagdheid in de boiler. Omdat de hoge temperaturen
zeer lang in het bovenste deel van de boiler behouden blijven, wordt
zelfs bij het langdurig aftappen een grote warmtecapaciteit bereikt.
▪ Bij de modellen GCU compact 5xx (Biv) eindigt de SL-WT
ca. 25 cm boven de boilerbodem. Alleen de erboven liggende
warmwaterzone wordt door de ketel verwarmd. Het eronder liggende boilervolume wordt alleen bij zonne-energietoepassingen
verwarmd.
▪ Bij de modellen GCU compact 3xx (Biv) loopt de SL-WT door tot
op de boilerbodem. Het gehele boilervolume wordt door de ketel
verwarmd (meer warm water beschikbaar).
Waterhygiënisch optimaal

AG

Buitendraad

IG

Binnendraad

ÜM

Dopmoer
Veiligheidsvoorzieningen

Verkalkingsarm

Draaimoment respecteren!

Aan de boilerzijde kan slechts eenmalig kalk ontstaan. Alle in het
boilerwater aanwezige rvs warmtewisselaarbuizen blijven verregaand zonder vaste aanslag. Daarom kunnen er geen kalkkorsten
worden gevormd die de warmteoverdracht (als bij andere boilerconstructies) in de loop van de bedrijfstijd continu verminderen.

Tab. 3-1

Legenda bij Afb. 3-1 t/m Afb. 3-5

3.2

Beknopte beschrijving

De Gas Combi unit 2 (GCU compact) is een compleet voorgemonteerde gas-brandwaarde-unit die in een warmwaterboiler is geïntegreerd. De zeer goede warmte-isolatie van de kunststof boiler zorgt
voor minimale warmteverliezen. Het aluminium ketellichaam is in
een metalen huis op het deksel van de boiler gemonteerd. De gehele rookgaseenheid wordt door verse lucht omspoeld.
Werkwijze
De GCU compact is zo geconstrueerd dat hij van de ruimtelucht onafhankelijk gebruikt kan worden (concentrische rookgas-/toevoerluchtgeleiding). De verbrandingslucht wordt door een installatieschacht of een dubbelwandige rookgasleiding door de brander rechtstreeks van buiten aangezogen. Deze werkwijze wordt door ons
aanbevolen en heeft meerdere voordelen:
▪ De verwarmingsruimte heeft geen ventilatieopening naar buiten
nodig en daardoor koelt de ruimte niet af.
▪ Laag energieverbruik.
▪ Bijkomende energiewinst in het rookgaskanaal aangezien de lucht
nodig voor de verbranding voorverwarmd wordt.
▪ Vervuilingen uit de omgeving van de brander worden niet aangezogen. Daardoor kan de verwarmingsruimte tegelijk als werkruimte, waskeuken e.d. worden gebruikt.
▪ De eenheid kan onder het dak geplaatst worden.
In de rookgasverzamelaar wordt het optredende condenswater verzameld, via een in het boilerdeksel gemonteerde condenswaterleiding naar de achterkant geleid en vervolgens afgevoerd naar de riolering.
Het drukloze boilerwater dient als boileropslagmedium. Via de volledig daarin ondergedompelde spiraalvormige warmtewisselaar van
roestvrij staal (1.4404) wordt nuttige warmte aan- en afgevoerd.
De warmwaterzone in de boiler werkt als een combinatie van warmwaterboiler en geiser (zie Afb. 3-2 en Afb. 3-4).
Het bij de afname van warm water aangevulde koude water wordt in
de warmtewisselaar eerst helemaal naar beneden in de boiler geleid
en koelt het onderste deel van de boiler dus maximaal af. De standby zone wordt via de warmtewisselaar voor boilerlading (SL-WT)
die met een gasbrander wordt verwarmd, van boven naar beneden
doorstroomd en verwarmd.
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Stromingsarme of niet doorverwarmde zones aan de drinkwaterzijde
zijn bij de GCU compact volstrekt uitgesloten. Afzettingen van slib,
roest of andere sedimenten, zoals die bij grotere boilers kunnen optreden, zijn hier niet mogelijk. Water dat het eerst werd gevuld wordt
ook het eerst weer afgetapt (First-in-first-out-principe).

Door de uitzetting als gevolg van warmte en druk en de hoge stromingssnelheden in de drinkwater-warmtewisselaar lossen eventuele
kalkresten op en worden uitgespoeld.
Gebruik van zonne-energie
De boiler van de GCU compact kan bovendien met zonne-energie
verwarmd worden. Al naargelang de warmte die de zon biedt, wordt
de hele warmwaterboiler verwarmd. De opgeslagen warmte wordt
voor de verwarming van het water en ook ter ondersteuning van de
verwarming gebruikt. De ISM ("Intelligent Storage Manager") bestuurt de geïntegreerde 3-weg-kleppen zo dat het rendement aan
zonne-energie optimaal gebruikt wordt voor de verwarming van het
water en de ondersteuning van de verwarming. Vanwege de grote
boiler kunnen er ook periodes zonder zonne-energie worden overbrugd.
Als er als externe warmteopwekker een zonne-energiesysteem onder druk of een externe verwarmingsketel wordt toegepast, is als primaire boiler alleen een van de in Hfst. 3.1 vermelde GCU compact
met Biv-uitvoering toegestaan.
Bij de modellen GCU compact Biv is de gehele boiler als warmwaterzone uitgevoerd. Een thermisch gebruik van zonne-energie voor
de bereiding van warm water is mogelijk. Samen met een voorgeschakelde Solaris installatie (voorverwarmingstrap) wordt het zonneenergiegedeelte geoptimaliseerd.
Veiligheidsmanagement
Het gehele veiligheidsmanagement van de GCU compact wordt verzorgd door de elektronische regeling. Bijvoorbeeld wordt bij watertekort, gastekort of bij ongedefinieerde bedrijfshoedanigheden een veiligheidsafschakeling uitgevoerd. Een desbetreffende foutmelding
geeft de vakman alle noodzakelijke informatie voor het oplossen van
de storing.
Elektronische regeling
Een elektronische, digitale regeling in verbinding met de „intelligente“ automatische ontsteking van de brander regelt automatisch alle
verwarmings- en warmwaterfuncties voor het directe verwarmingscircuit en een boilerlaadcircuit.
Optioneel kunnen via aangesloten mengermodules EHS157068 één
of meer gemengde circuits aangesloten en geregeld worden.
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3

Productbeschrijving

Alle instellingen, weergaven en functies worden via de geïntegreerde regeling RoCon BF uitgevoerd. Het display en de bedieningselementen zorgen voor comfortabele bedieningsmogelijkheden.
Voor een beter comfort is een digitale ruimteregelaar (EHS157034)
optioneel verkrijgbaar. Die kan als afstandsbediening en als ruimtethermostaat worden gebruikt.
Via de optionele gateway (EHS157056) kan de regeling met internet
worden verbonden. Daarmee is de afstandsbesturing van de
GCU compact via mobiele telefoons (via app) mogelijk.
HR-techniek
De HR-gastechniek maakt op een optimale manier gebruik van de in
het verwarmingsgas aanwezige energie. Het rookgas wordt in de ketel – en bij van de omgevingslucht onafhankelijk werkwijzen in het
concentrische rookgassysteem – zodanig afgekoeld dat het dauwpunt wordt onderschreden. Daardoor condenseert een deel van de
bij het verbranden van het gas opgetreden stoom. De condensatiewarmte wordt in tegenstelling tot lagetemperatuurketels naar de verwarming geleid, waardoor rendementen van meer dan 100% (gerelateerd aan de onderste verwarmingswaarde) mogelijk zijn.
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4

4

Montage en installatie

Montage en installatie
WAARSCHUWING
Op ondeskundige wijze geïnstalleerde gasapparaten kunnen leven en gezondheid in gevaar brengen en slecht
functioneren.
▪ Plaatsing en installatie van de GCU compact alleen
door verwarmingsdeskundigen die door het gas- of
energiebedrijf hiervoor zijn geautoriseerd.

Een ondeskundige installatie maakt de door de fabrikant gegeven
garantie voor het apparaat ongeldig. Bij problemen of vragen kunt u
contact opnemen met onze technische klantenservice.

4.1

Afmetingen en aansluitmaten

Afb. 4-2

Inbouwmaten voor rookgasaansluiting naar de zijkant of
naar boven (waarden zie Tab. 4-1)
A
B
C

Maten
Afb. 4-1

Inbouwmaten voor rookgasaansluiting naar achteren
(waarden zie Tab. 4-1)
A
B
C

Aanzicht van de zijkant
Aanzicht van voren
Aanzicht van boven

Aanzicht van de zijkant
Aanzicht van voren
Aanzicht van boven

GCU compact 3xx
1380

h2

1895

h3

1745

hR
r1

165

130

s1

440

370
200

s3
s4

300
435

sD

335
200

t

615

790

W

595

790

Tab. 4-1

14

1740
2095

s2

Installatie- en gebruikshandleiding

GCU compact 5xx

h1

Aansluit- en plaatsingsmaten GCU compact in mm (gerelateerd aan Afb. 4-1, Afb. 4-2, Afb. 4-10, Afb. 4-16 tot
Afb. 4-20)
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4
4.1.1

Montage en installatie

Aansluitmaten voor verwarmings- en
warmwateraansluitingen

GCU compact 3xx

Afb. 4-4

Aansluitmaten GCU compact 3xx (bovenaanzicht)
Legenda met positienummers zie Tab. 3-1
A
B

Voorkant
Achterkant

GCU compact 5xx

Afb. 4-3

Aansluitmaten GCU compact 3xx (achteraanzicht)
Legenda met positienummers zie Tab. 3-1

Afb. 4-5

Daikin Altherma C Gas ECH2O (GCU compact)
Op de vloer geplaatste HR-gasketel met geïntegreerde boiler
008.1543899_03 – 10/2020 – NL

Aansluitmaten GCU compact 5xx (achteraanzicht)
Legenda met positienummers zie Tab. 3-1
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4

Montage en installatie
4.2

Afb. 4-6

Plaatsingsmogelijkheden

Aansluitmaten GCU compact 5xx (bovenaanzicht)
Legenda met positienummers zie Tab. 3-1
A
B

Voorkant
Achterkant

INFORMATIE
Wij adviseren ter voorkoming van de veel afkoelverliezen
de montage van zwaartekrachtremmen SKB of het aanbrengen van een sifon (aansluitleiding direct naar benedene leiden) aan de drinkwateraansluitingen.

Afb. 4-7

Plaatsingsvarianten voor de GCU compact
1-6
CA
FG
RV
a
b
c
d

e
f

Plaatsingsvarianten (beschrijving zie Hfst. 4.2.1 t/m
Hfst. 4.2.3)
Toevoerlucht (verbrandingslucht)
Rookgassen
Ventilatie van achteren
Plaatsingsvariant voor van de omgevingslucht onafhankelijke werking (rookgas/toevoerlucht concentrisch)
Plaatsingsvariant voor beperkt van de omgevingslucht onafhankelijke werking (rookgas/toevoerlucht gescheiden)
Plaatsingsvariant voor van de omgevingslucht afhankelijk
werking
In lengte geventileerde schacht met een brandweerstandsduur van 90 min (bij woonhuizen met een kleine hoogte
30 min). Voor de brandweerstandsduur dienen de verordeningen nageleefd te worden die specifiek zijn voor het land!
Ventilatieopening (1×150 cm2 of 2×75 cm²)
Opening voor ventilatie achter (150 cm2)

De GCU compact zijn principieel voor de van de omgevingslucht
onafhankelijke werking geconstrueerd. Ze zijn standaard voorzien
van een concentrische gasafvoer-/luchttoevoeraansluiting
DN 60/100.
Met de bouwset SET GCU1 kan de aansluiting voor rookgas en toevoerlucht flexibel voor de aansluitrichtingen naar achteren of naar
boven uitgelijnd en naar DN 80/125 uitgebreid worden.
INFORMATIE
Door resonantie in het rookgassysteem kan in sommige
gevallen het geluid bij de uitmonding van de rookgasleiding
worden versterkt. Het geluidsvolume kan door het gebruik
van een geluidsdemper (DN 80: E8 MSD resp. DN 110:
E11 MSD) effectief worden gereduceerd.
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4
INFORMATIE

Plaatsingsvariant 4

Het gebruik van de GCU compact bij de van de omgevingslucht onafhankelijke werking met concentrische rookgas-/toevoerluchtgeleiding wordt door ons aanbevolen. Zo
mogelijk deze plaatsingsvariant kiezen!

De GCU compact wordt met SET GCU1 en de LAS-verbindingleiding SET H of SET K op het buitenwandsysteem SET G aangesloten.

Bij beperkt van de omgevingslucht onafhankelijke werking
(gescheiden rookgas-/toevoerluchtgeleiding bij een verbindingsleiding met één wand) en bij van de omgevingslucht
afhankelijke werking met de plaatsingsruimte een ventilatieopening van ten minste 150 cm2 naar buiten toe hebben.
Daardoor wordt de totale energie-efficiëntie van het gebouw in de strekking van de Europese richtlijn 2010/31/EU:
EPBD minder.

▪ Toevoer verbrandingslucht uit de open lucht middels de ringspleet
van de dubbele buis door de buitenwand (van onderen aangezogen).
▪ Gasafvoer naar buiten met concentrische buis door de buitenwand en vervolgens ten minste 40 cm boven het dakoppervlak.
Eenmaal buiten dient de buitenste luchtruimte als warmte-isolering van de afvoerbuis.
▪ Type apparaat C53
INFORMATIE
Als de doorvoering door de wand zich op een hoogte van
minder dan een meter boven het terrein bevindt, adviseren
wij om de verbrandingslucht via een afzonderlijke toevoerbuis toe te voeren (montagehoogte: ca. 2 m). W8 ZR resp.
W11 ZR

De beschrijving hierna van de plaatsingsvarianten bevat
belangrijke aanwijzingen voor de betreffende mogelijke
klassificatie van de apparaten aan de hand van soort en
rookgasgeleiding (apparaattype) conform CEN/TR 1749.
Neem hiervoor ook Hfst. 4.2.4 en Hfst. 4.5 in acht.
De hierna vermelde SETs (zie Afb. 4-18) zijn aanbevelingen voor de doelamtige samenstelling van noodzakelijke
aparte onderdelen voor de typische plaatsingsvarianten.

4.2.1

Montage en installatie

Buitenluchtaanzuiging
INFORMATIE
Bij de plaatsing van het toestel in woonvertrekken is
slechts één van de plaatsingsvarianten 1 t/m 4 toegestaan.

Plaatsingsvariant 1
De GCU compact wordt met de SET GCU1 en de concentrische
LAS-verbindingsleiding SET H of Set K op de schoorsteen of een installatieschacht aangesloten.

Plaatsingsvariant 5
Als de voor de geleiding van het rookgas gebruikte schacht om constructieve of goedkeuringsredenen hiervoor niet geschikt is, tegelijk
hiermee de verbrandingslucht toe te voeren, moet de verbrandingslucht via een aparte leiding aangevoerd worden.
Als hierbij de rookgasverbindingelding naar de schacht met een dubbele wand is uitgevoerd en door de verbrandingslucht wordt omspoeld, zijn er geen verdere ventilatie-eisen voor de opstelplaats.
▪ De toevoer van verbrandingslucht gebeurt van buiten via een voldoende dichte toevoerleiding die rechtstreeks met de concentrische buitenpijp van de verbindingsleiding is verbonden. De leiding
voor de toevoerlucht moet zo gedimensioneerd zijn dat de aanzuigweerstand bij een nominaal vermogen kleiner dan 50 Pa
is.

▪ Toevoer verbrandingslucht uit de open lucht door de schoorsteen
of een geïnstalleerde pijp.

▪ De verbindingsleiding tussen de GCU compact en de installatieschacht is geheel concentrisch en door verbrandingslucht omspoeld uitgevoerd.

▪ Gasafvoer in de open lucht middels een gasafvoerleiding door dezelfde buis als de luchttoevoer.

▪ Type apparaat C53, C83

▪ Verticale minimum afstand tussen rookgasuitgang en daknok:
40 cm.
▪ Type apparaat C93
Plaatsingsvariant 2
De GCU compact staat direct onder het dak. Aansluiting met
SET GCU en Set L.
▪ Toevoer verbrandingslucht en afvoer van afvoergas middels een
concentrische dubbele buis.
▪ Toevoer verbrandingslucht uit de open lucht middels de buitenste
ringspleet van de dubbele buis, gasafvoering in de open lucht middels de binnenbuis.
▪ Verticale minimum afstand tussen rookgasuitgang en dakoppervlak: 40 cm.

Plaatsingsvariant 7 (zonder afbeelding)
Indien door de plaatselijke bepalingen toegestaan, kan de
GCU compact met SET W2 met horizontale rookgasafvoer aangesloten worden.
▪ Toevoer verbrandingslucht en afvoer van afvoergas middels een
concentrische dubbele buis.
▪ Toevoer verbrandingslucht vanuit de open lucht via de buitenste
ringspleet van de dubbele buis (ingang aanvoerlucht via aanzuigrooster van de wanddoorvoer), gasafvoering in de open lucht middels de binnenbuis.
▪ Minimum hoogte van de rookgasleiding: 2 m
▪ Neem de plaatselijke voorschriften voor minimum afstanden van
ramen en andere openingen in het gebouw in acht!
▪ Type apparaat C13

▪ Minimum hoogte van de rookgasleiding: 2 m.
▪ Type apparaat C33
Plaatsingsvariant 3

4.2.2

Bedrijf voorwaardelijk onafhankelijk van
omgevingslucht

De GCU compact staat niet direct onder het dak. De dubbele buis
voor de toevoer van de verbrandingslucht en de afvoer van afvoergas gaat door de dakconstructie.

Alternatief voor plaatsingsvariant 5

▪ Toevoer verbrandingslucht en afvoer van afvoergas middels een
concentrische dubbele buis (zie Plaatsingsvariant 2).

▪ Toevoer verbrandingslucht van buiten via een voldoende dichte
luchttoevoerleiding door de buitenwand. De leiding voor de toevoerlucht moet zo gedimensioneerd zijn dat de aanzuigweerstand bij nominale prestatie kleiner dan 50 Pa is.

▪ In de buurt van de dakconstructie moet de dubbele buis voor de
toevoer van de verbrandingslucht en de rookgasafvoer door een
beschermbuis met voldoende brandweerstand geleid worden of
qua constructie van het dak gescheiden zijn.

De GCU compact wordt met apart geleide toevoer-/rookgasleidingen
gebruikt (2-buis-systeem).

▪ Type apparaat C33
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▪ De rookgasafvoer naar buiten gebeurt door de schoorsteen of
door een installatieschacht. Als de verbindingsleiding tussen de
GCU compact en de installatieschacht met één wand of niet geheel omspoeld door verbrandingslucht wordt uitgevoerd, is er een
ventilatieopening naar buiten van ten minste 150 cm2 vereist.
Door geschikte maatregelen moet ervoor worden gezorgd dat de
brander bij een gesloten ventilatieopening niet gebruikt kan worden.

C43:

▪ De installatieschacht waarin de rookgasleiding ligt, moet van achteren geventileerd worden. Hiervoor moet in het onderste gedeelte
een ventilatieopening van ten minste 150 cm2 aanwezig zijn.
De dwarsdoorsnede voor deze installatieschacht moet zo gedimensioneerd zijn dat tussen buitenwand van de rookgasleiding
en de binnenkant van de installatieschacht de volgende minimum afstand wordt aangehouden:

▪ Geschikt berekend bewijs van dimensionering noodzakelijk dat bij
de aanvoer van rookgas in het gemeenschappelijke lucht-/rookgassysteem onderdruk heerst. Het rookgas moet met een natuurlijke trek worden afgevoerd.

▪ bij een rechthoekige schachtdoorsnede: 2 cm
▪ bij een ronde schachtdoorsnede: 3 cm.
De ventilatieopening mag zich niet in ruimtes bevinden waarin een
vacuüm wordt gemaakt (bijv. door gecontroleerde woningsventilatie, droogtrommel enz.).
▪ Type apparaat C53, C83

4.2.3

Buitenluchtaanzuiging

Plaatsingsvariant 6
De GCU compact kan ook afhankelijk van de omgevingslucht worden aangesloten. Hierbij wordt de inwendige rookgasleiding (kunststof aansluiting Ø 60 mm) van de comcentrische lucht-rookgas-aansluiting op de rookgasleiding aangesloten. Het apparaat zuigt de verbrandingslucht door de ringspleet in de mantelbuis uit zijn omgeving
aan.
Voor de rookgasafvoer naar buiten, de schachtdimensionering en de
ventilatie van achteren gelden dezelfde voorwaarden als in
Hfst. 4.2.2. Een ventilatieopening naar buiten van ten minste
150 cm2 is beslist noodzakelijk.
▪ Apparaattype B23, B23P, B33, B53, B53P
INFORMATIE
Door resonantie in het rookgassysteem kan in sommige
gevallen het geluid bij de uitmonding van de rookgasleiding
worden versterkt. Het geluidsvolume kan door het gebruik
van een geluidsdemper (DN 80: E8 MSD resp. DN 110:
E11 MSD) effectief worden gereduceerd.

4.2.4

Aanvullende aanwijzingen voor
apparaattype conform CEN/TR 1749

▪ Aansluiting van meer dan één apparaat op een gemeenschappelijk lucht-/rookgassysteem dat bestanddeel van het gebouw is
▪ verticale uitmonding rookgasafvoer en -toevoer
▪ Uitmondingen binnen een vierkant van 50 cm x 50 cm
▪ Afstand van de uitmondingniveaus < 50 cm

▪ Zie voor gegevens voor de berekening van de dimensionering
Tab. 14-1.
▪ Condenswaterafvoer uit het gemeenschappelijke lucht-/rookgassysteem mag niet door het apparaat worden afgeleid.
C53:
▪ verticale uitmonding rookgasafvoer
▪ Uitmonding luchttoevoer in verschillende drukbereiken mogelijk.
▪ Uitmondingen mogen niet aan tegenoverliggende muren van het
gebouw geïnstalleerd worden
C63:
▪ Aansluiting op een apart goedgekeurd en aangeboden rookgas-/
luchtsysteem, indien door nationaal recht toegestaan.
▪ Daarmee kunnen alle andere voor apparaattype C beschreven installatievormen uitgevoerd worden, als aan de voorwaarden van
de betreffende installatievorm is voldaan.
▪ Indien de dimensies van het toegepaste systeem afwijken van het
in deze handleiding beschreven systeem (zie Hfst. 4.5.1), is er
een geschikt berekend bewijs van dimensionering noodzakelijk.
▪ Zie voor gegevens voor de berekening van de dimensionering
Tab. 14-1.
▪ Eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van het leidingenstelsel:
▪ Minimum eisen conform Hfst. 4.5.1 voldaan
▪ Condenswaterafvoer in het apparaat bij enkele toewijzing toegestaan, bij meervoudige toewijzing niet toegestaan.
▪ Maximale temperatuur verbrandingslucht: 60 °C
▪ Maximaal toegestaan rookgasrecirculatiedebiet onder windomstandigheden: 10%
C83:
▪ Aansluiting van één of meer apparaten op een vacuüm-rookgassysteem die bestanddeel van het gebouw is.

INFORMATIE

▪ verticale uitmonding rookgasafvoer

Wij adviseren principieel om de GCU compact onafhankelijk van de omgevingslucht (apparaattype C) en met concentrische lucht-/rookgas-geleidingen te installeren (zie
Hfst. 4.2.1). Andere toegestane toepassingen van de luchttoevoer en rookgasafvoer zijn in deze handleiding niet nader beschreven.

▪ Luchttoevoer via bijbehorende tweede leiding(1)

Bijzondere eisen die voor soortgelijke systemen conform
EN 15502-2-1 van toepassing zijn, worden hierna genoemd.
C13:
▪ horizontale uitmondingen rookgasafvoer en -toevoer
▪ Uitmondingen binnen een vierkant van 50 cm x 50 cm
C33:

▪ Uitmonding luchttoevoer in verschillende drukbereiken mogelijk.
▪ Geschikte berekend bewijs van dimensionering noodzakelijk dat
bij de aanvoer van rookgas in dit rookgasafvoersysteem onderdruk heerst.
▪ Zie voor gegevens voor de berekening van de dimensionering
Tab. 14-1.
▪ Eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van het rookgasafvoersysteem:
▪ Minimum eisen conform Hfst. 4.5.1 (behalve drukklasse) voldaan
▪ Condenswaterafvoer in het apparaat bij enkele toewijzing toegestaan, bij meervoudige toewijzing niet toegestaan.

▪ verticale uitmondingen rookgasafvoer en -toevoer
▪ Uitmondingen binnen een vierkant van 50 cm x 50 cm
▪ Afstand van de uitmondingniveaus < 50 cm
(1)

Als de luchttoevoer eerst als rookgasleiding of schoorsteen van een stooksysteem met olie of vaste stoffen werd gebruikt, moet hij vóór het
gebruik als luchttoevoerleiding worden gereinigd.

Installatie- en gebruikshandleiding

18

Daikin Altherma C Gas ECH2O (GCU compact)
Op de vloer geplaatste HR-gasketel met geïntegreerde boiler
008.1543899_03 – 10/2020 – NL

4

Montage en installatie

C93:
▪ als C33, echter
▪ aansluiting van de luchttoevoerleiding op een aanwezige verticale
schacht (bijv. schoorsteen) die bestanddeel van het gebouw is.
▪ De dwarsdoorsnede voor deze installatieschacht moet zo gedimensioneerd zijn dat tussen buitenwand van de rookgasleiding
en de binnenkant van de installatieschacht de volgende minimum afstand wordt aangehouden:
▪ bij een rechthoekige schachtdoorsnede: 2 cm
▪ bij een ronde schachtdoorsnede: 3 cm
B23:
▪ Rookgasleiding zonder stromingsbeveiliging - vacuümwerking
▪ Eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de rookgasleiding:
▪ Minimum eisen conform Hfst. 4.5.1 voldaan
▪ Uitmonding rookgasafvoer naar buiten
▪ Toevoerlucht direct vanuit de plaatsingsruimte van het apparaat
(zie Hfst. 4.2.3)
▪ Als de dimensionering van de rookgasleiding van de in deze
handleididng beschreven dimensionering afwijkt (zie Tab. 4-2), is
er een geschikt berekend bewijs van dimensionering noodzakelijk.
▪ Zie voor gegevens voor de berekening van de dimensionering
Tab. 14-1.
B23P:
▪ als B23, maar overdrukwerking
B33:
▪ Aansluiting van meer dan één apparaat op een gemeenschappelijk rookgassysteem (vacuüm-rookgasschacht)
▪ verticale uitmonding rookgasafvoer
▪ Toevoerlucht direct vanuit de plaatsingsruimte van het apparaat
(zie Hfst. 4.2.3)

Afb. 4-8

Inhoud zak met toebehoren
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

▪ Geschikte berekend bewijs van dimensionering noodzakelijk dat
bij de aanvoer van rookgas in dit rookgasafvoersysteem onderdruk heerst.
▪ Zie voor gegevens voor de berekening van de dimensionering
Tab. 14-1.
▪ Onder overdruk staande onderdelen van de verbindingsleiding
moeten als concentrisch leidingenstelsel worden gelegd.

Handgrepen (alleen voor transport nodig)
Afdekking
Slang-aansluitstuk voor veiligheidsoverloop
Montagesleutel
Kogelkraan
Vlakke afdichting
O-ring
Kabelbinders
Steekbeugel
Ontluchtingsslang
Buitenthermometer

Verder toebehoren zie prijslijst.

B53:
▪ als B33, echter aansluiting op bijbehorend rookgasafvoerleidingssysteem inclusief rookgasuitmonding

4.4

GCU compact plaatsen

▪ als B53, maar overdrukwerking

4.4.1

Opstelplaats kiezen

4.3

De opstelplaats van de GCU compact moet aan de volgende minimum eisen voldoen (zie ook Hfst. 1.2.3).

B53P:

Transport en bezorging
WAARSCHUWING
De GCU compact is in lege hoedanigheid topzwaar en kan
bij transport gaan kantelen. Zo kunnen personen in gevaar
worden gebracht en het apparaat kan beschadigd raken.
▪ De GCU compact goed beveiligen, voorzichtig transporteren, handgrepen gebruiken.

De GCU compact wordt op een pallet aangeleverd. Alle transportmiddelen voor de werkvloer, zoals vorkheftruck en steekwagen zijn
geschikt voor het vervoer.
Leveringspakket
▪ GCU compact (voorgemonteerd),
▪ Zakje met toebehoren (zie Afb. 4-8),
▪ Buitentemperatuursensor (RoCon OT1) voor de regeling door het
weer,

Plaatsingsoppervlak
▪ De ondergrond moet vlak en glad zijn en voldoende draagkracht
van de ondergrond van 1050 kg/m² exclusief veiligheidstoeslag
hebben. Zo nodig een voetstuk installeren.
▪ Opstelmaten in acht nemen (zie Hfst. 4.1).
Plaatsingsruimte
▪ Bij bedrijf onafhankelijk van omgevingslucht (gebruik van het concentrische lucht-/afvoergassysteem) worden geen bijzondere eisen aan de ventilatie van de plaatsingsruimte gesteld.
▪ Bij voorwaardelijk van omgevingslucht onafhankelijk bedrijf en bij
omgevingslucht afhankelijk bedrijf dient in de opstellingsruimte
een ventilatieopening naar buiten van tenminste 150 cm2 aanwezig te zijn. Als de rookgasleiding door een installatieschacht naar
buiten leidt, moet die van achteren worden geventileerd (zie
Hfst. 4.2.2).

▪ Documentenpakket.
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▪ Bij van omgevingslucht onafhankelijk bedrijf dient de plaatsingsruimte vrij te zijn van agressieve dampen (bijv. haarspray, perchloorethyleen, tetrakoolstoffen), grote hoeveelheden stof en hoge
luchtvochtigheid (zoals in keukens of wasruimtes).

Plaatsing
1

Verpakking verwijderen en volgens voorschrift afvoeren.

2

Aan de boiler de afdekkingen (Afb. 4-9, pos. B) losnemen en de
schroefdraadstukken (Afb. 4-9, pos. F) uit de openingen draaien
waaraan de handgrepen gemonteerd moeten worden.

3

Handgrepen (Afb. 4-9, pos. A) in de virjgekomen schroefdragen
draaien.

▪ De plaatsing buiten is niet toegestaan.
▪ De plaatsing in een explosiegevaarlijke omgeving is niet toegestaan.
▪ De elektronische regeling mag nooit blootgesteld worden aan
weersinvloeden.
▪ De boiler mag niet permanent aan direct zonlicht worden blootgesteld, omdat UV-stralen en weersinvloeden het kunststof aantasten.
▪ De GCU compact moet vorstveilig geplaatst worden.
Oppervlaktetemperaturen, minimum afstand
GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN
De kunststof boilerwand van de GCU compact kan bij uitwendige warmte-inwerking (> 80 °C) gaan smelten en in
extreme gevallen vlam vatten.
▪ De GCU compact altijd met een minimum afstand van
1 m t.o.v. andere warmtebronnen (> 80 °C) (bijv. elektrische kachel, gaskachel, schoorsteen) en brandbare
materialen plaatsen.
VOORZICHTIG
Als de GCU compact niet ver genoeg onder de vlakke zonnecollectoren wordt geplaatst (bovenrand van de
boiler hoger dan de onderrand van de collector), kan het
drukloze zonnesysteem buiten niet geheel leegllopen.
▪ De GCU compact bij zonne-aansluiting laag genoeg
t.o.v. van de vlakke zonnecollectoren plaatsen (minimum helling van de verbindingsleidingen van het zonnesysteem in acht nemen).
▪ Door zijn constructie kunnen bij bedrijf onafhankelijk van de omgevingslucht met nominaal vermogen aan geen enkel onderdeel van
het apparaat behalve de bekleding ervan temperaturen >70 °C
optreden. Daarom wordt er geen minimumafstand tot objecten van
brandbaar materiaal voorgeschreven.
▪ Bij beperkt van omgevingslucht onafhankelijk bedrijf (gescheiden
rookgas-/aanvoerluchtgeleiding) en bij van omgevingslucht afhankelijk bedrijf dient een afstand van ten minste 50 mm bewaard te
blijven tussen de rookgasleiding en brandbare objecten.
▪ Licht ontvlambare en licht brandbare stoffen principieel niet in de
buurt van de GCU compact opslaan of gebruiken (minimum afstand 1 m, zie Afb. 4-10).
▪ Wij adviseren om bij de plaatsing van het apparaat de op
Hfst. 4.4.2 beschreven minimum afstanden t.o.v. muren en plafonds aan te houden, om onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te kunnen uitvoeren zonder overmatige montagekosten en inspanningen.

4.4.2

Het apparaat opstellen
WAARSCHUWING
De GCU compact is in lege hoedanigheid topzwaar en kan
bij transport gaan kantelen. Zo kunnen personen in gevaar
worden gebracht en het apparaat kan beschadigd raken.
▪ De GCU compact goed beveiligen, voorzichtig transporteren, handgrepen gebruiken.

Afb. 4-9
4
5

Voorwaarde
▪ De opstelplaats voldoet aan de nationale voorschriften en aan de
in Hfst. 4.4.1 beschreven minimum eisen.

Handgrepen monteren (legenda zie Afb. 4-8)

GCU compact voorzichtig naar de opstelplaats transporteren,
handgrepen gebruiken.
GCU compact op de opstelplaats neerzetten.
▪ Aanbevolen minimum afstanden:
t.o.v. de muur:
naar achteren (s1/s2): ≥ 200 mm(1)
naar links (s3): ≥ 300 mm
naar rechts (s4): ≥ 300 mm(1)
t.o.v. het plafond (sD): ≥ 200 mm.
▪ In de buurt van de plaats van gebruik installeren.

(1)

resp. de waarden uit Tab. 4-1 (afhankelijk van de rookgasaansluiting)
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VOORZICHTIG
De warmte-isolatie (Afb. 4-12, pos. A) bestaat uit drukgevoelige, gevormde EPP-delen, die bij ondeskundige behandeling eenvoudig beschadigd kunnen raken.
▪ Voer het verwijderen van de warmte-isolatie uitsluitend
uit in de hieronder aangegeven handelingsvolgorde en
de bij de betreffende handelingen aangegeven richtingen.
▪ Gebruik geen geweld.
▪ Gebruik geen gereedschappen.
2

Neem de bovenste warmte-isolatie in de onderstaande volgorde
van het apparaat:
▪ Zijdelings isolatie-element (Afb. 4-13, pos. A) in horizontale richting afnemen.
▪ Isolatie-element aan achterzijde (Afb. 4-13, pos. B) in horizontale richting afnemen.
▪ Isolatie-element aan voorzijde (Afb. 4-13, pos. C) in horizontale
richting afnemen.

Afb. 4-10
6

Leg de aansluitingen zo dat de afdekkap (Afb. 4-11) afgenomen
kan worden.

4.4.3
1

Minimum afstanden voor de plaatsing van de
GCU compact (maten zie Tab. 4-1)

Afdekkap en warmte-isolatie afnemen

Haak de afdekkap uit de naar achteren gerichte borgnokken, til
de kap aan de achterzijde op en neem deze naar voren weg.

Afb. 4-13
3

Bovenste warmte-isolatie afnemen

Indien nodig: onderste warmte-isolatie in de onderstaande
volgorde afnemen:
▪ Zijdelings isolatie-element (Afb. 4-14, pos. A) in verticale richting afnemen.
▪ Isolatie-element aan achterzijde (Afb. 4-14, pos. B) in verticale
richting afnemen.

Afb. 4-11

Afdekking verwijderen

Afb. 4-12

GCU compact zonder afdekkap

Afb. 4-14

Onderste warmte-isolatie afnemen

INFORMATIE
De montage van de warmte-isolatie verloopt in de omgekeerde volgorde.
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Lucht-/rookgasafvoersysteem
(LAS)
Algemene aanwijzingen voor het
rookgasafvoersysteem
GEVAAR: GEVAAR VOOR VERGIFTIGING
Door vrijkomend rookgas in gesloten vertrekken die niet
voldoende geventileerd zijn kan er vergiftigingsgevaar
optreden.
▪ Installeer uitsluitend goedgekeurde rookgasafvoersystemen.

▪ Horizontale onderdelen in de verbindingsleiding vermijden of zo
kort mogelijk uitvoeren.
▪ Stijging voor horizontale onderdelen van de rookgasleiding: ten
minste 3°. Zodat condenswater onbelemmerd kan wegstromen
zijn tegenhellingen in de gehele rookgasleiding niet toegestaan.
▪ Wanneer meer dan 3 buigingen van > 45° nodig zijn voor de rookgasleiding, wordt de maximaal toelaatbare hoogte ervan met ten
minste 1 m per buiging verminderd (indien nodig rookgas berekenen).
▪ Bij een verlenging van het horizontale verbindingsdeel tot meer
dan 2 m, wordt de maximaal toelaatbare hoogte met precies dezelfde lengte verminderd.
▪ In horizontale verbindingsstukken mogen geen flexibele rookgasleidingen toegepast worden.

▪ Afhankelijk van de plaatsingsvariant moet er voor de
voorgeschreven ventilatie ook van achteren worden gezorgd.

▪ Rechte buistrajecten moeten met een afstand van < 2 m met geschikte muurhouders worden bevestigd. Binnen verticale schachten moeten geschikte afstandhouders worden gebruikt.

▪ Overkappingen van de rookgasafvoer zijn niet toegestaan

Weerstand van het rookgasafvoersysteem

Noodzakelijke voorwaarden
Voor de uitvoering en dimensionering van het rookgasafvoersysteem
moeten de nationale voorschriften en de EN 15287 in acht genomen
worden.
Principieel kan voor het rookgassysteem iedere rookgasafvoerleiding conform EN 14471 met CE-kenmerking worden gebruikt (apparaattype C63, indien toepasbaar) die voldoet aan de volgende minimum eisen:
▪ Geschikt voor gas.
▪ Geschikt voor rookgastemperaturen van ten minste 120 °C (temperatuurklasse T120 of hoger).
▪ Geschikt voor een overdruk van ten minste 200 Pa (drukklasse P1
of H1).
▪ Vochtbestendig (condenswaterbestendigheidsklasse W).
▪ Voldoende corrosiebestendig (corrosiebestendigheidsklasse 1 of
2).
De eigenschappen van het rookgasafvoersysteem moeten op het
geïnstalleerde apparaat zichtbaar zijn (typeschildje in de plaatsingsruimte).
Voor de installatie van het rookgas en toegevoerde lucht transporterende systeemcomponenten of de bevestigingen ervan, moeten de
betreffende montagehandleidingen in acht worden genomen.
▪ Iedere rookgasleiding moet voor controle en instelling van de
verbrandingswaarden met een geschikte testadapter worden
gemonteerd. De weergegeven LAS-bouwsets bevatten telkens
een testadapter (D8PA)

Voor een veilige branderstart en stabiele rookgaswaarden in het onderste vermogensgedeelte is met name bij apparaten voor vloeibaar
gas een minimum weerstand in de rookgasleiding noodzakelijk.
Na de eerste branderstart schakelt de GCU compact eerst om naar
boilerwerking. Hierbij draait de branderventilatie met maximum toerental.
1

Brander inschakelen (zie Hfst. 14.2).

2

De weerstand met een verschildrukmeettoestel aan het rookgasmeetstuk tussen rookgas- en toevoerlucht-meetopening meten
(verschildruk bij alle GCU compact ten minste 0,2 mbar).

è Als de verschildruk bij maximum toerental van de branderventilator niet wordt bereikt, moet er een geluidsdemper gemonteerd
worden (DN 80: E8 MSD resp. DN 110: E11 MSD)
Tab. 4-2 toont de maximaal toegestane hoogte van de rookgasleiding zodat de GCU compact binnen het gedeelte van het nominale
vermogen gebruikt kan worden.
Plaatsingsvariant Max. toegestane hoogte van de rookgaslei(conform Afb. 4-7)
ding(1)
GCU compact
315 / 515
(2)

1 , 2, 3, 4
(2)

(2)

5 ,6
Tab. 4-2

(3)

(4)

10 , 7
25

(3), (4)

320 / 520
(3)

(4)

15 , 11
25

(3), (4)

524

10 , 15(4)

(3), (4)

25(3), (4)

14
25

528

(3), (4)

(3)

Maximaal toegestane hoogte van de rookgasafvoerleiding in m

De kengetallen voor de berekening van de rookgassen staan vermeld in Afb. 4-15 en Hfst. 14.1.

▪ Afhankelijk van de plaatselijke bouwvoorschriften moeten op de
noodzakelijke punten inspectiecomponenten worden gemonteerd.
Aansluittypen
▪ Direct naar achteren (Afb. 4-1: SET H)
▪ Aan de zijkant of naar achteren (Afb. 4-2: SET K)
▪ Directe dakdoorvoer (Afb. 4-7, variant 2 en 3: SET L)
Zie voor verdere details voor de drie varianten van de rookgasaansluiting Hfst. 4.5.3.
Inbouwplaats en leidinghoogte
▪ De maximaal toegestane rookgastegendruk is 200 Pa. Het drukverlies in de toevoerleiding mag niet groter zijn dan 50 Pa.
▪ Inschuifhoek van de rookgaspijp in de schoorsteen of installatieschacht: ten minste 3°.

(1)
(2)
(3)
(4)

Inrichting voor gebruik met aardgas (G20), hiervoor is een horizontale aansluitleiding van 2 m lang voorzien, samen met een bochtstuk van 87°
Schachtdiameter bij DN 60: 115 mm x 115 mm, bij DN 80: 135 mm x 135 mm
Concentrische rookgast-/luchttoevoerleiding: DN 60/100
Concentrische rookgast-/luchttoevoerleiding: DN 80/125
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Afb. 4-15

Rookgasdebiet naar gelang branderbelasting
GCU compact (alle types)
A
B
C
mAG
P

Afb. 4-16

Aardgas E/H (G20)
Aardgas LL/L (G25)
Vloeibaar gas (G31)
Rookgasdebiet
Branderbelasting

Montage en installatie

Bovenaanzicht GCU compact rookgasaansluiting naar
achteren met SET H (zie Hfst. 4.5.3) - (maten zie
Tab. 4-1)
A
RV
PA

Vooraanzicht
Inspectiestuk
Testadapter

De rookgasdebiet van het systeem hangt af van het ingestelde brandervermogen van de GCU compact.

4.5.2

Rookgasleiding aansluiten
INFORMATIE
Het uitvoerende installatiebedrijf moet voor begin van de
werkzaamheden de zaken met de ter plaatse voor bouwspecifieke vragen verantwoordelijke instantie voor de installatie van rookgasafvoersystemen afspreken en op een
formulier documenteren.

Voorwaarden
▪ Het rookgasafvoersysteem voldoet aan de in Hfst. 4.5.1 vermelde
eisen.
▪ Het rookgasafvoersysteem voldoet ook aan eventuele meer uitgebreide nationale of regionale veiligheidsvoorschriften.
▪ De GCU compact is correct geplaatst.
Aansluiting
INFORMATIE
Wij adviseren het gebruik van de bijbehorende LAS-bouwsets (zie Afb. 4-20). Deze voldoen aan alle eisen en zijn
bovendien uitgevoerd met speciale zuurbestendige pakkingen.
Voor de installatie van het rookgas en toegevoerde lucht
transporterende systeemcomponenten of de bevestigingen
ervan, moeten de betreffende montagehandleidingen in
acht worden genomen.
1

GCU compact op de opstelplaats op het rookgasafvoersysteem
aansluiten (Afb. 4-1 / Afb. 4-2). Maten zie Tab. 4-1.

2

Typeplaatje van de rookgasafvoerleiding aanbrengen in de
plaatsingsruimte.

Afb. 4-17

Bovenaanzicht GCU compact rookgasaansluiting naar
de zijkant met SET H (zie Hfst. 4.5.3) - (maten zie
Tab. 4-1)
A
RV
PA

Vooraanzicht
Inspectiestuk
Testadapter

INFORMATIE
Door resonantie in het rookgassysteem kan in sommige
gevallen het geluid bij de uitmonding van de rookgasleiding
worden versterkt. Het geluidsvolume kan door het gebruik
van een geluidsdemper (DN 80: E8 MSD resp. DN 110:
E11 MSD) effectief worden gereduceerd.
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4

Montage en installatie

4.5.3

Rookgasafvoersysteem bouwsets

Afb. 4-18

Rookgasafvoersysteem bouwsets
*
**
(H)
(L)
(O)
(R)
AB
AH
DD
FD
KA
LD
LE
LW
MA
MSD
PA
RV
SB
SD
WA

Indien nodig
Zie Tab. 4-1
Rookgasaansluiting achter
Rookgasaansluiting links
Rookgasaansluiting boven
Rookgasaansluiting rechts
Afdekking
Afstandhouder
Dubbelwandige dakdoorvoer
Vlakke dakafdekking
Schoorsteenkopafdekking
Dubbelwandige rookgasbuis
Eenwandige rookgasbuis
Dubbelwandige rookgasbuis voor buiten
Buitenwand aflsuiting uitmonding
Geluidsdemper uitmonding
Testadapter
Inspectiestuk
Schoorsteensteun
Schuine dakpan
Wandafstand
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WD
WH
WK
ZL
ZR

Wanddoorvoer
Wandhouder
Dubbelwandige buitenwandaansluiting
Toevoerlucht
Buitenwand luchtaanvoerbuis

Aanvullende bouwsets
▪ Rookgasaansluiting aan een schachtsysteem (vaste rookgasleiding SET E of flexibele rookgasleiding SET O)
▪ Rookgasaansluiting voor buitenwandleiding (SET G)
Indien nodig moeten er extra noodzakelijke concentrische LAS-buizen voor grotere dak- of plafondhoogtes, eenwandige PP-buizen
voor ovenhoogtes van meer dan 10 m of extra toebehoren worden
besteld.
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4.6

Wateraansluiting

De aansluitingen van de GCU compact bevinden zich boven of aan
de voorkant van het apparaat (
zonne-energie recirculatie). Verwarmingscircuit en boilerlading hebben een gemeenschappelijke
toevoer en retour. Het verwarmingscircuit voor de boilerlading is af
fabriek gemonteerd en hoeft niet apart aangesloten te worden.
Belangrijke opmerkingen
VOORZICHTIG
Als de GCU compact op een verwarmingssysteem wordt
aangesloten waarin buizen, stalen verwarmingselementen of niet tegen diffusie beveiligde buizen voor vloerverwarming voorkomen, is het mogelijk dat slib, spaanders of
vijlsel in de warmwaterbuffer terechtkomen en verstopping, plaatselijke oververhitting en corrosieschade veroorzaken.
▪ Toevoerleidingen voor het vullen van het apparaat
spoelen.
▪ Het warmtedistributienet doorspoelen (in een bestaand
verwarmingssysteem).
▪ Vuilfilter of slijkafscheider inbouwen in de retour van de
verwarmingsinstallatie (zie Hfst. 1.2.6).
VOORZICHTIG
Als de GCU compact op een koudwaterleiding wordt aangesloten waarin stalen buizen zijn geplaatst kunnen er
spaanders in de rvs ribbelbuis warmtewisselaar terechtkomen en daarin achterblijven. Dat veroorzaakt contact-corrosieschade en dus tot lekkages.

Montage en installatie

INFORMATIE
Conform EN 12828 moet er een veiligheidsklep aan of in
de buurt van de warmteopwekker gemonteerd worden
waarmee de maximaal toegestane bedrijfsdruk in het verwarmingssysteem kan worden beperkt. Tussen warmteopewekker en veiligheidsklep en mag zich geen hydraulische afsluitarmatuur bevinden.
Eventueel vrijkomende stoom of verwarmingswater moet
via een afvoerleiding met geschikte en continue helling
vorstveilig, gevaarloos en zichtbaar afgevoerd kunnen worden.
Een geschikt veiligheidsventiel is geïntegreerd in de
GCU compact (zie Afb. 3-5, pos. 24). De afblaaspijp moet
door de installateur op locatie worden geïnstalleerd.
Op de GCU compact moet een vodoende gedimensioneerd en voor het verwarmingssysteem vooraf ingesteld
membraanexpansievat worden aangesloten. Tussen
warmteopewekker en membraanexpansievat en mag zich
geen hydraulische afsluitarmatuur bevinden.
▪ Voor drinkwaterleidingen moeten de bepalingen in EN 806 en de
bovendien van toepassing zijnde nationale regels voor drinkwatersystemen conform Hfst. 1.2.6 in acht worden genomen.
▪ Om van een circulatieleiding af te kunnen zien moet de
GCU compact in de buurt van het aftappunt gemonteerd worden.
Als een circulatieleiding beslist noodzakelijk is, moet die aan de
hand van de schematische weergaven in Hfst. 8.1 geïnstalleerd
worden.

▪ Toevoerleidingen voor het vullen van de warmtewisselaar spoelen.
▪ Vuilfilter in de koudwatertoevoer monteren.
ð SAS 1
ð SAS 2
VOORZICHTIG
Als op de warmtewisselaar naar de zonne-energie-boilerlading (zie Afb. 3-2 / Afb. 3-4, pos. 19 + 20) een extern
verwarmingsapparaat (bijv. een houtketel) wordt aangesloten, kan door een te hoge aanvoertemperatuur aan deze aansluitingen de GCU compact beschadigd of vernield
worden.
▪ De toevoertemperatuur van het externe verwarmingsapparaat tpt max. 95 °C beperken.
VOORZICHTIG
Het binnendringen van lucht in het verwarmingswatersysteem en een kwaliteit van het verwarmingswater die niet
aan de eisen in Hfst. 1.2.5 voldoet, kan corrosie veroorzaken. Hierbij optredende corrosieproducten (deeltjes) kunnen pompen en kleppen verstoppen en functiestoringen
veroorzaken.
▪ Apparaten mogen niet met diffusie-open flexibele leidingen worden aangesloten.
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4.6.1

Positioneren van de aansluitingen van de
toevoer- en retourleidingen van de
verwarmingsinstallatie

Om de aansluitingen naar achteren te richten, zijn de volgende
ombouwstappen nodig:
1

Afdekking en bovenste warmte-isolatie afnemen (zie Hfst. 4.4.3).

De aansluitingen van de toevoer- en retourleidingen kunnen aan de
voorzijde en aan de achterzijde uit het apparaat worden geleid, om
deze optimaal aan te passen aan de bouwkundige situatie van de
opstellingslocatie.
Het apparaat wordt standaard afgeleverd met naar voren gerichte aansluitingen. Voor de soort aansluiting moet de afdekkap in de
buurt van de verwarmingsleidingen worden uitgesneden.

Afb. 4-20

Aansluitingen van toevoer- en retourleidingen van de
verwarmingsinstallatie naar boven gericht

2

Trek beide steekbeugels van de aansluitkoppelingen (Afb. 4-20,
pos. C) los.

3

Trek beide aansluitkoppelingen (Afb. 4-20, pos. B) los.
VOORZICHTIG
Bij werkzaamheden aan het hydraulisch systeem moet
worden gelet op de montagepositie van de O-ringen, om
beschadiging van de O-ringen, en daarmee lekkages, te
voorkomen.
▪ O-ringen moeten na demontage resp. voor montage
van een insteekkoppeling altijd op het in te steken deel
worden geplaatst (zie Afb. 4-21).
▪ De aansluitingen van verwarmingsleidingen die middels
insteekkoppelingen tot stand worden gebracht, moeten
steeds spanningsvrij worden ingericht. Vooral bij aansluitingen met flexibele leidingen (niet diffusieopen!)
moet worden gezorgd voor een geschikte spanningsontlasting (zie Afb. 4-24).

Afb. 4-19

Opening voor verwarmingsleidingen

Afb. 4-21
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Hydraulische insteekkoppelingen

4

Montageplaat (Afb. 4-20, pos. A) verwijderen.

5

Steekbeugel van de afsluitdop (Afb. 4-20, pos. D) lostrekken.

6

Afsluitdop (Afb. 4-20, pos. E) uittrekken.

7

Hoekstuk (Afb. 4-20, pos. H) 90° naar achteren draaien.
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8

Steekbeugel van het bochtstuk (Afb. 4-20, pos. G) lostrekken.

9

Bochtstuk (Afb. 4-20, pos. F) voorzichtig zo ver achterwaarts uit
de horizontale houder trekken, dat de montageplaat (Afb. 4-22,
pos. A) er verticaal tussen kan worden gestoken.

Afb. 4-22

Montage en installatie

Afb. 4-23

Opening warmte-isolatie

Afb. 4-24

Spanningsvrije leidingaansluitingen

4.6.2

Hydraulische leidingen aansluiten

Aansluitingen van toevoer- en retourleidingen van de
verwarmingsinstallatie naar achteren gericht

10 Montageplaat tussen het bochtstuk en zijn horizontale houder
schuiven en het bochtstuk (Afb. 4-22, pos. F) door het middelste
gat in de montageplaat weer in zijn houder steken.
VOORZICHTIG
Als steekbeugels niet correct worden opgestoken, kunnen
er koppelingen uit hun houders losraken, waardoor er veel
of continu vloeistof vrij kan komen.
▪ Zorg er voor het aanbrengen van een steekbeugel voor
dat de steekbeugel in de groef van de koppeling grijpt.
Steek hiervoor de koppeling zo ver in de opname dat
de groef door de opname van de steekbeugel zichtbaar
wordt.
▪ Steekbeugel tot de aanslag opsteken.

1

▪ Bij hogere drukken in de drinkwaterleiding moet een drukregelaar worden gemonteerd.

11 Borg het bochtstuk weer middels de steekbeugel (Afb. 4-22,
pos. G) in zijn houder.
12 Steek beide aansluitkoppelingen (Afb. 4-22, pos. B) door de
montageplaat in de houders aan de zijkant.
13 Borg beide aansluitkoppelingen middels steekbeugels
(Afb. 4-22, pos. C) in hun houders.
14 Steek de afsluitdop (Afb. 4-22, pos. E) in de bovenste houder.
15 Borg de afsluitdop met de steekbeugel (Afb. 4-22, pos. D).
16 Snij met behulp van een geschikt gereedschap doorgangen in
de zijkant van de warmte-isolatie (Afb. 4-23, pos. A).

Koudwateraansluitdruk controleren (maximaal 6 bar).

2

Hydraulische aansluitingen op de GCU compact aansluiten.
▪ Positie van de verwarmingsaansluitingen Afb. 4-4/ Afb. 4-6, dimensies als vermeld in Tab. 3-1.
▪

Voorgeschreven aanhaalmoment in acht nemen (zie
Hfst. 12.3)

▪ Leg de leidingen zo dat de afdekkap na de montage van de
GCU compact zonder problemen geplaatst kan worden.
▪ Wateraansluiting voor het vullen of bijvullen van het verwarmingssysteem conform EN 1717/EN 61770 uitvoeren zodat een
verontreiniging van het drinkwater door recirculatie veilig wordt
voorkomen.
INFORMATIE
De GCU compact is uitgerust met een druksensor. De installatiedruk wordt elektronisch bewaakt en kan worden
weergegeven wanneer het apparaat is ingeschakeld.
Toch raden wij aan om bijv. tussen GCU compact en membraanexpansievat een mechanische manometer te installeren.
▪ Monteer deze manometer zo, dat deze bij het vullen
goed zichtbaar is.
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3

Afblaasleiding aan de veiligheidsoverdrukklep en het membraanexpansievat conform EN 12828 aansluiten.

6

Condenswater- en overloop-/afvoertraject op lekkages controleren.

▪ Eventueel vrijkomende stoom of verwarmingswater moet via
een afvoerleiding met geschikte en continue helling vorstveilig,
gevaarloos en zichtbaar afgevoerd kunnen worden.
▪ Leg de leidingen zo dat de afdekkap na de montage van de
GCU compact zonder problemen geplaatst kan worden.
▪ Installeer een afdoende gedimensioneerd en voor de verwarmingsinstallatie vooraf ingesteld membraanexpansievat. Tussen warmteopewekker en veiligheidsklep en mag zich geen hydraulische afsluitarmatuur bevinden.
▪ Membraanexpansievat op een goed toegankelijke plaats aanbrengen (onderhoud, vervanging van onderdelen).
4

Isoleer leidingen tegen warmteverliezen en ter voorkoming van
de vorming van condenswater (isolatiedikte ten minste 20 mm).

▪ Beveiliging tegen watertekort: De druk- en temperatuurcontrole
van de GCU compact schakelt de gasbrander bij watertekort veilig
uit (druksensor: controlefunctie) en vergrendelt hem (STBK). Op
de werkplaats is verder geen beveiliging voor watertekort vereist.
▪ Schade door afzettingen en corrosie vermijden: Neem de eisen aan het verwarmingswater in acht (zie Hfst. 1.2.5)

Afb. 4-25

Aansluiting van de afvoerslangen voor condenswaterafvoer en boiler-overloop

4.6.4

Montage DB-aansluitkit

GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN
Bij warmwatertemperaturen boven 60 °C bestaat gevaar
voor brandwonden. Dit is mogelijk bij gebruik van installaties op zonne-energie, bij een aangesloten extern verwarmingsapparaat, als de legionellabeveiliging geactiveerd is
of de gewenste temperatuur van het warme tapwater
> 60 °C is ingesteld.

De optionele DB-aansluitset zorgt voor een betere toegankelijkheid
voor het aansluiten van de DrainBack-leiding (toevoer zonnesysteem).

▪ Verbrandingsbescherming (warmwater-mengvoorziening, bijv. VTA32) monteren.

4.6.3

Condenswaterafvoer en boileroverloop
aansluiten

Het bij de afkoeling van de rookgassen in de ketel en in het rookgasafvoersysteem optredende condenswater wordt via de in het boilerdeksel geïntegreerde condenswaterleiding naar de achterkant geleid
en vervolgens via een in het gebouw aanwezige afvoerslang naar de
riolering geleid.
Bovendien moet er een afvoerslang aan de overloop van de boiler
aangesloten worden.
1

Afvoerslangen (niet in de leveringsomvang inbegrepen) met vrije
toevoer naar de rioleringsaansluiting leiden.

2

Afvoerslangen met slangklemmen op aansluitpluggen borgen.

3

De complete afvoer mag niet afsluitbaar zijn en moet het condenswater en in geval van schade het vrijkomende medium
(drink-, buffer- of verwarmingswater) veilig en zichtbaar naar buiten afvoeren (bijv. slangaansluiting aan de vloerput of een transparante afvoerslang).

4

Om warmte- en waterverliezen te voorkomen moet voor de overloopslang een met water gevulde sifon worden gebruikt (zie
Afb. 4-25).
INFORMATIE
De condenswaterafvoerslang moet zonder sifon naar
de rioleringsaansluiting worden geleid om een terugstuwing door een dubbele sifon te voorkomen. Het condenswaterafvoer-sifon is in het boilerdeksel geïntegreerd. Hij
moet voor de inbedrrijfstelling van het apparaat met water
worden gevuld.

5

DB-aansluitset (afbeelding als voorbeeld
GCU compact 5xx)
A
B
C
D

4.6.5

Aansluiting DB-leiding (zonnesysteem toevoer)
FlowSensor (geen onderdeel van de DB-aansluitset, maar
in Solaris R3 regelings- en pompeenheid inbegrepen)
Debietbegrenzer (FlowGuard)
Aansluiting zonnesysteem toevoer

op de boiler

Inbouw P-aansluitkit

De optionele P-aansluitkit voor Biv-apparaten maakt een betere toegankelijkheid voor het aansluiten van de toevoer- en retourleiding
van de zonnesysteem met druk of van een andere externe warmteopwekker op de boiler mogelijk. De set bevat twee warmte-geïsoleerde ribbelbuizen, die met een dopmoer worden gekoppeld aan de
Biv-aansluitingen van de boiler. Aan het andere einde van de flexibele buizen bevinden zich adapters voor het aansluiten van de toevoer- en retourleidingen van verschillende afmetingen.

Als de plaatselijke afwatervoorschriften een neutralisatie van het
condenswater vereisen, moet de condenswaterafvoer via een
geschikte neutralisatievoorziening aangelegd worden.
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Afb. 4-26
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5

Afb. 4-27

P-aansluitset voor Biv-apparaten van type (afbeelding
als voorbeeld voor GCU compact 5xx Biv)
A
B

4.7

Verwijder de borgschroef rechtsboven aan het schakelpaneel
van de ketel (Afb. 4-28).

Afb. 4-28
6

Aansluiting voor toevoer (rood)
Aansluiting voor retour (blauw)

Montage en installatie

Borgbout verwijderen

Demonteer de kabelafdekking van de achterzijde van de behuizing van de regelaar (Afb. 4-29).

Elektrische aansluiting
GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE
Onder stroom staande delen kunnen bij aanraking een
elektrische schok veroorzaken en levensgevaarlijk letsel
en brandwonden veroorzaken.
▪ Vóór werkzaamheden aan onder stroom staande delen
moeten alle stroomcircuits van het systeem van de
voeding worden losgekoppeld (hoofdschakelaar uitschakelen, zekering loskoppelen) en tegen onbedoeld
inschakelen worden beveiligd.
▪ De elektrische aansluiting en werkzaamheden aan
elektrische componenten mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens, met inachtneming van de geldende normen en richtlijnen en de
specificaties van het energiebedrijf en de instructies in
deze handleiding.

Afb. 4-29
7

Kabelafdekking verwijderen

Let er bij het inkorten of leggen van aan te sluiten kabels op, dat
de aansluiting spanningsvrij mogelijk is.

▪ De installatie van aardlekschakelaars (FI) is verplicht,
zoals weergegeven in de afbeeldingen in dit document.
▪ Nooit constructieve wijzigingen aan stekkers of andere
elektrotechnische uitvoeringsonderdelen uitvoeren.
▪ Apparaatafdekkingen en onderhoudspanelen na afloop van de werkzaamheden onmiddellijk weer monteren.
Alle elektronische regel- en veiligheidsvoorzieningen van de
GCU compact zijn bedrijfsgereed aangesloten en gekeurd. Onbevoegde ingrepen in de elektrische installatie zijn gevaarlijk en niet
toegestaan. In dat geval is de gebruiker zelf aansprakelijk voor eventuele schade.
Voeding, buitentemperatuursensor en andere optionele toepassingen (bijv. circulatiepomp) moeten nog op het schakelpaneel van de
ketel aangesloten worden.

4.7.1

Regelhuis openen en elektrische
aansluitingen maken

1

Voedingspanning controleren (~230 V, 50 Hz).

2

Voedingsschakelaar op het schakelpaneel van de GCU compact
op "UIT" zetten.

3

Betreffende zekeringenautomaat aan de verdeeldoos van de
huisinstallatie uitschakelen.

4

Afdekkap afnemen (zie Hfst. 4.4.3).
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4
8

Montage en installatie
Leid de kabel naar de behuizing van de regelaar en isolatie verwijderen conform Afb. 4-30.

Afb. 4-31

Voorste afdekking openen, bedrading in de regeling leggen en elektrische aansluitingen maken

13 Bedrading in de behuizing van de regeling leggen (Afb. 4-31) en
elektrische aansluitingen aan de printplaat maken conform
Afb. 4-32 en de volgende paragrafen in Hfst. 4.7.

Afb. 4-30
9

Kabelgeleiding en trekontlasting

Voor alle op de GCU compact aangesloten kabels moet in het
huis van de regeling met kabelbinders voor een effectieve
trekontlasting zijn gezorgd.

10 Controleer de kracht van de trekontlasting.
11 Frontdeksel openen (Afb. 4-31).
12 Kabel in de behuizing van de regelaar schuiven.
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Montage en installatie

Aansluitingen van de printplaatstekkers:
J2

3UVB1

J3

AUX-aansluiting

J6

Netaansluiting

J8

Sensoren, schakelcontacten

J9

FlowSensor (FLS1)

J12

3UV DHW

J13

CAN-systeembus

J14

Circulatiepomp PZ

J16

Kamerthermostaat

Kabelkleuren:
bl

blauw

br

bruin

ge

geel

gn

groen

n.b.

Contact nog vrij
Voedingspanning 230 V, 50 Hz

Tab. 4-3

Legenda bij Afb. 4-32

INFORMATIE
Een gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke aansluitingen staat vermeld in Hfst. 12.6.

Afb. 4-33

Bekabeling naar boiler geleiden en bevestigen

14 Naar buiten leidende bedrading op de boiler bevestigen
(Afb. 4-33).
15 Kabelafdekking weer monteren op achterzijde van de behuizing
van de regelaar.

Afb. 4-32

Aansluitingen van de printplaatstekkers en kabelkleuren
van de af fabriek geïnstalleerde aansluitkabels (legenda
zie Tab. 4-3)
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Afb. 4-34

Kabelafdekking monteren

16 Frontdeksel sluiten en borgschroef weer inschroeven.
VOORZICHTIG
Beknelde kabels kunnen leiden tot kortsluitingen en een
verstoorde werking van de installatie.
▪ Let er bij het sluiten van het frontdeksel op, dat er geen
kabel bekneld raakt.
17 Monteer de afdekkap.
18 Voeding tussen GCU compact en zekeringenautomaat op de aftakdoos van de huisinstallatie aansluiten (zie Hfst. 12,
Afb. 12-5).
▪ Alpolig scheidende hoofdschakelaar op de verdeeldoos van de
huisinstallatie (scheidingsvoorziening conform EN 60335-1) gebruiken.
▪ Let op de juiste poolaansluiting en de correcte aarding.
19 Na afloop van alle elektrische aansluitwerkzaamheden de voeding weer op de betreffende zekeringsautomaat aansluiten.

4.7.2

Geïntegreerde
verwarmingscirculatiepomp en 3‑wegklep

De GCU compact is standaard met
▪ een geïntegreerde cv-circulatiepomp
▪ een 3-weg-verdeelklep (3UV DHW)
▪ en een 3-weg-mengklep (3UVB1)
uitgevoerd.
De verwarmingscirculatiepomp en de 3-wegkleppen zijn af fabriek
aangesloten, de ventielaandrijving is ingestoken.

Afb. 4-35

Opbouw en positionering van de 3‑wegkleppen

4.7.3

Temperatuursensor en andere elektrische
componenten

Aanwijzingen bij temperatursensoren
VOORZICHTIG
Gebruik van niet toegestane of niet voor het apparaat bestemde temperatuursensoren an leiden tot ernstige storingen in de regeleenheid van de GCU compact en de regeling van het apparaat beschadigen.
▪ Gebruik uitsluitend de als toebehoren verkrijgbare temperatuursensoren van ons.
De GCU compact kan de aanvoertemperatuur afhankelijk van het
weer regelen. Voor deze functie is de buitentemperatuursensor
(RoCon OT1) noodzakelijk die in de leveringsomvang is inbegrepen.
Zie voor aanwijzingen voor de montageplek en de elektrische
aansluiting Hfst. 4.7.4.
De met de temperatuursensoren binnen het apparaat (temperatuursensoren voor de aanvoer- en retourloop, interne mengersensor)
vastgestelde temperaturen dienen voor de regeling van het brandervermogen en storingssignalering. De temperatuursensoren zijn af fabriek aangesloten en kunnen bij vervanging direct op de sensor ingestoken worden.
De boilertemperatuursensor is eveneens af fabriek gemonteerd en
aangeklemd (NTC weerstand).
Voor de regeling van een mengercircuit wordt de mengermodule
(EHS157068) benodigd waarin de mengercircuit-aanvoertemperatuursensor aanwezig is.
Verdere elektrische componenten kunnen op de printplaatstekkers worden aangesloten:
Printplaatstekker J13
Verdere optionele regelsysteemcomponenten in het CAN-bussysteem (ruimteregelaar, mengermodule etc.) worden via de printplaatsekker J13 op het schakelpaneel aangesloten (zie Hfst. 4.7.5 t/m
Hfst. 4.7.7).
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Printplaatstekker J8
Op de printplaatstekker J8 kunnen verdere schakelcontacten voor
de externe ketelbesturing aangesloten worden.
▪ Via een op de klemmen 1+2 (EXT) aangesloten potentiaalvrij
schakelcontact kan er een externe keuzeschakelaar voor de bedrijfsmodus aangebracht worden. Afhankelijk van een tussengeschakelde weerstand wordt bij een gesloten schakelcontact omgeschakeld naar de toegewezen bedrijfsmodus - zie Hfst. 4.7.9 en
de functie "Omschakeling van bedrijfsmodus via EXT-ingang" in
de documentatie "Regeling RoCon BF".
▪ Via een op de klemmen 3+4 (EBA) aangesloten potentiaalvrij
schakelcontact kan er een extern warmteverzoek gedaan worden.
Bij een gesloten schakelcontact wordt de gewenste aanvoertemperatuur op de met de parameter [Toevoertemp. dag] aan de regeling RoCon BF ingestelde waarde gezet. Het EBA-schakelcontact heeft de voorkeur voor een verzoek door de ruimtethermostaat. Een schakeling via het EXT-schakelcontact heeft de voorkeur voor dit verzoek.
De klemmen 11+12 (tAG/WP) zijn bij deze apparaten niet toegewezen
en voor extra functies bedoeld.
Printplaatstekker J3

De vorstveiligheidsfuncties zijn ook bij een geopend schakelcontact
actief.
De aansluitklemmen 3+4 zijn bij deze apparaten niet toegewezen en
voor extra functies bedoeld.
INFORMATIE
Verdere aanwijzingen en een nauwkeurige beschrijving
staan vermeld in de documentatie "Regeling RoCon BF".
Deze is bij de leveringsomvang van de GCU compact inbegrepen.

4.7.4

▪ Buitentemperatuursensor zodanig plaatsen dat de kabeluitgang
naar onderen wijst (voorkomt binnendringend vocht).
VOORZICHTIG
Het evenwijdig binnen een buis aanbrengen van sensoren voedingskabel binnen de installatiebuis kunnen tot ernstige storingen in het regelsysteem van de GCU compact
leiden.

De voorwaarde voor de schakelfunctie kan via de parameters [Speciale functie schakelcontact] en [Wachttijd speciale functie] aan de regeling RoCon BF worden ingesteld (zie de gebruikshandleiding van
de regeling).

J3
RoCon BE2

2

▪ De leiding naar de thermometers dient in principe afzonderlijk te worden gelegd.
INFORMATIE
Wordt de GCU compact in een CAN-bussysteem als master gebruikt ("terminale functie" voor de afstandsbediening
van andere databusapparatuur), moet de buitentemperatuursensor RoCon OT1 direct op de regeling RoCon BF
van de master en niet op het afstandsbestuurde apparaat (mengecircuitmodule EHS157068 of andere warmteopwekkers) aangesloten worden.

≤ 15 W
B1
B

- n.b.
- n.b.

A2
A1
A

max.1A

- n.b.
- n.b.
250V, max. 63 mA

L
N

> 15 W

J3
RoCon BE2

B1
B

- n.b.
- n.b.

A2
A1
A

250V, max. 63 mA

Buitentemperatuursensor RoCon OT1
aansluiten

▪ Montageplek ongeveer ter hoogte van een derde van de gebouwhoogte (minimum afstand van de grond: 2 m) aan de koudste kant
van het gebouw (noord of noordoost) kiezen. Hierbij de naburigheid van externe warmtebronnen (open haarden, luchtschachten)
en directe zoninstraling uitsluiten.

Aan printplaatstekker J3 (klemmen A+A1,A2) kan een extern besturings-, detectie- of weergaveapparaat (bijv. lamp) op het interne
schakelcontact aangesloten worden. Afhankelijk van de uitvoering
van het externe apparaat moeten er verschillende aansluitvoorwaarden in acht genomen worden (zie Afb. 4-36).

1

Montage en installatie

1

Buitentemperatuursensor op een tweeaderige sensorkabel (minimum diameter 1 mm2) aansluiten.

2

Sensorkabel naar de GCU compact leggen.

3

Sensorkabel aan het schakelpaneel op de stekker van de aansluitklemmen 7 en 8 van de 12-polige sensorstekker J8 aansluiten (zie Hfst. 4.7.1).

4

Stekker op de printplaat van het schakelpaneel steken
(Afb. 4-37).

L/+
N/-

Afb. 4-36

Aansluiting schakelcontact (AUX-uitgang)

De conform variant 2 (geschakeld vermogen > 15 W) van de te gebruiken relais moeten geschikt zijn voor 100 % inschakelduur.
De aansluitklemmen B+B1 zijn bij deze apparaten niet toegewezen
of voor extra functies bedoeld.
Printplaatstekker J16
Op de printplaatstekker J16 (klemmen 1+2) kan een ruimtethermostaat (potentiaalvrij schakelcontact) aangesloten worden (zie
Hfst. 4.7.8). Een aangesloten ruimtethermostaat moet via de parameter [Ruimtethermostaat] aan de regeling RoCon BF geactiveerd
worden.
In de bedrijfsmodus "Verwarmen" en tijdens de actieve verwarmingsfasen van de tijdprogramma´s zorgt een gesloten schakelcontact voor een warmteverzoek. Dit verzoek heeft de voorkeur voor
schakelfuncties die via de printplaatstekker J8 zijn aangesloten (uitzondering EBA-schakelcontact).
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Afb. 4-37
5

Sensorstekker J8 op de printplaat van het schakelpaneel
steken

Schakelveld sluiten.
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Montage en installatie

4.7.5

Mengermodule RoCon M1

Op de GCU compact kan de mengermodule EHS157068 aangesloten worden (printplaatstekker J13), die via de elektronische ketelregeling wordt geregeld.
INFORMATIE
Deze component wordt met een aparte installatiehandleiding aangeleverd. Zie voor instel- en bedieningsaanwijzingen de meegeleverde regelingshandleiding.

4.7.6

Kamerregelaar RoCon U1

Voor de instelling van bedrijfsmodi en gewenste ruimtetemperaturen
op afstand vanuit een ander vertrek kan voor ieder verwarmingscircuit een aparte ruimteregelaar EHS157034 worden aangesloten.
INFORMATIE
Deze component wordt met een aparte installatiehandleiding aangeleverd. Zie voor instel- en bedieningsaanwijzingen de meegeleverde regelingshandleiding.

4.7.7

Internet-Gateway RoCon G1

Via de optionele gateway EHS157056 kan de regeling met internet
worden verbonden. Daarmee is de afstandsbesturing van de
GCU compact via mobiele telefoons (via app) mogelijk.
INFORMATIE
Deze component wordt met een aparte installatiehandleiding aangeleverd. Zie voor instel- en bedieningsaanwijzingen de meegeleverde regelingshandleiding.

4.7.8

Ruimtethermostaat
INFORMATIE
Bij deze component is afzonderlijke handleiding bijgevoegd, die o.a. instructies over het inbouwen en het gebruik bevat.

Afb. 4-39

Aansluiting met een draadloze ruimtethermostaat (bij
wijze van voorbeeld de RT-E = RKRTR)

4.7.9

Extern schakelcontact

Door de aansluiting van een extern schakelcontact (Afb. 4-40) kan
de bedrijfsmodus van de GCU compact worden omgeschakeld.
Door een veranderende weerstandswaarde wordt de actuele bedrijfsmodus omgeschakeld (Tab. 4-4). Het omschakelen van de bedrijfsmodus werk zolang het externe schakelcontact gesloten is.
De bedrijfsmodus heeft effect op het directe circuit van de
GCU compact en op alle andere verwarmingscircuits die optioneel
op dit apparaat zijn aangesloten.
De op het display van de regeling aangegeven bedrijfsmodus kan
hierbij van de door de stand van een draaischakelaar
geactiveerde bedrijfsmodus verschillen.
Een door het externe schakelcontact geactiveerde bedrijfsmodus
wordt op het display van de regeling door "EXT.", gevolgd door het
symbool van de bedrijfsmodus aangegeven (zie de gebruikshandleiding van de regeling).
Als er speciale functies als bijv. "Handmatige modus" zijn geactiveerd, wordt de ingang niet geanalyseerd.

Afb. 4-40

Afb. 4-38

Aansluiting met kabelgebonden ruimtethermostaat (bij
wijze van voorbeeld de RT = RKRTW)

Installatie- en gebruikshandleiding

34

Aansluiting EXT-schakelcontact

Daikin Altherma C Gas ECH2O (GCU compact)
Op de vloer geplaatste HR-gasketel met geïntegreerde boiler
008.1543899_03 – 10/2020 – NL

4

Montage en installatie

▪ Bij de installatie dient een thermisch smeltende blokkeerinrichting
(TAE) en een gasstroombewaker (GSW) met DVGW-keurmerk te
worden aangebracht. De TAE moet voldoen aan testcriterium
DVGW-VP 301. De GSW dient geschikt te zijn voor de maximaal
instelbare nominale belasting van het apparaat.

Bedrijfsmodus

Weerstand RV

Tolerantie

Stand-by

< 680 Ω

± 5%

Verwarmen

1200 Ω

Verlagen

1800 Ω

Zomer

2700 Ω

Gassoort

Automatische regeling 1

4700 Ω

▪ De gasbrander is af fabriek op de gassoort "Aardgas" ingesteld.

Automatische regeling 2

8200 Ω

▪ Toegestane gas-ingangsdruk (rustdruk) in acht nemen (zie
Tab. 12-9).

Tab. 4-4

Weerstandswaarden voor de analyse van het EXT-signaal

4.8.2

Gasleiding aansluiten

INFORMATIE
INFORMATIE

Bij weerstandswaarden van groter dan de waarde voor
„Automatische regeling 2“ wordt er met de ingang geen rekening gehouden.

De standaard-ribbelslang voor de gasaansluiting kan een
drukvermindering van maximaal 5 mbar bewerkstelligen.
Daardoor wordt de functie van de GCU compact niet nadelig beïnvloed.

INFORMATIE
Door de in de regeling RoCon BF geïntegreerde functie
[HZ-ondersteuning] (zie gebruikshandleiding van de regeling) is het niet noodzakelijk om de EXT-aansluiting met de
aansluiting van het branderblokkeringscontact van het zonnesysteem te verbinden.

4.8

1

De af fabriek gemonteerde ribbelslang (A) (pijpdraad
DIN EN 2999- Rp ½") spanningsvrij op de gasaanvoerleiding
aansluiten.

Gasleiding aansluiten,
branderinstelling voor gastype
controleren
GEVAAR: ONTPLOFFINGSGEVAAR
Uitstromend gas is levensgevaarlijk en kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Ook een zeer geringe
vonkvorming kan een zware explosie tot gevolg hebben.
▪ Alvorens werkzaamheden aan de gasleidingen uit te
voeren, altijd de hoofdgaskraan van het huis afsluiten.
▪ Ventileer de ruimte goed zodra u gas ruikt. Voorkom
vonk- en vlammenvorming (bijv. door open vuur, elektrische schakelaars of mobiele telefoons).
▪ Uitsluitend door het gas- of energiebedrijf geautoriseerde en geschoolde verwarmingsmonteurs mogen werkzaamheden uitvoeren aan gasvoerende onderdelen.

Afb. 4-41

A

4.8.3

Gassen uit regeneratieve bronnen (bijv. biogas) kunnen
stoffen bevatten die corrosie aan de gasklep kunnen veroorzaken en de functie ervan nadelig kunnen beïnvloeden.

Gasaansluiting - ribbelslang

Bekleding van de verwarmingscel
(de)monteren

1

Borgschroeven van het deksel (Afb. 4-42, pos. 1) en het voorste
bekledingspaneel van de verwarmingscel (Afb. 4-42, pos. 2) verwijderen.

2

Deksel en voorste bekledingspaneel van de verwarmingscel verwijderen.

De GCU compact is geschikt voor de werking met aardgas E/H,
aardgas LL en vloeibaar gas (propaan).
WAARSCHUWING

Gasaansluiting

Voer de montage in omgekeerde volgorde uit.
Voorgeschreven draaimoment in acht nemen (zie Hfst. 12.3).

▪ De samenstelling van het gas moet aan de eisen aan
de voorwaarden in het gasverdeelnet (lagedrukleidingen) van de openbare standaard gasvoorziening voldoen.
▪ Gassen uit regeneratieve bronnen (bijv. biogas) mogen
alleen toegepast worden als ze vooraf zodanig gezuiverd zijn dat ze conform de plaatselijke voorschriften
aan het openbare aardgasnet toegevoegd mogen worden.

4.8.1

Belangrijke aanwijzing voor de
gasaansluiting

Gasaansluiting
▪ De gasaansluiting conform de technische regels voor gasinstallatie en de van toepassing zijnde voorschriften van het land van bestemming en van het gasbedrijf naleven.
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Afb. 4-44

Instelling gassoort

Ingangs-gasdruk controleren
Afb. 4-42

Bovenste bekledingspaneel van de verwarmingscel verwijderen
1
2
3
4

4.8.4
1

Deksel van de verwarmingscel
Voorste bekleding van de verwarmingscel
Veiligheidsgasregelblok
Basisbekleding van de verwarmingscel

Gasvoorinstelling controleren

Beschikbare gassoort met de ingestelde positie van de instelschroef aan het veiligheids-gasregelblok (Afb. 4-43, pos. 3.1)
vergelijken.
▪ 1 = Aardgas
▪ 2 = Vloeibaar gas

1

Schroef in de meetaansluiting ingangs-gasdruk (Afb. 4-43,
pos. 3.3) een halve slag linksom draaien.

2

Gasleiding deskundig ontluchten.

3

Meetslang van het drukmeettoestel op de meetaansluiting ingangs-gasdruk (Afb. 4-43, pos. 3.3) steken.

4

Ingangs-gasdruk controleren.

è Als de ingangsdruk van het gas buiten het toegestane bereik ligt
(Tab. 12-9) moet dit aan het verantwoordelijke gasbedrijf doorgegeven worden. Bij vloeibaar gas: drukreductor controleren of
brander op de toegestande gas-ingangsdruk instellen (zie
Hfst. 7). Deze aanpassing moet door een passende sticker inzake branderinstelling en door vermelding op het typeplaatje met
instellingen (Afb. 3-1 / Afb. 3-3, pos. 33) duidelijk worden gemaakt.

De gassoort moet overeenstemmen.
Als de brander niet op de becshikbare gassoort is ingesteld, moet hij
op de nieuwe gassoort omgeschakeld (Afb. 4-44) en gekenmerkt
worden (zie Hfst. 7.3).

4.9

Installatie vullen

GCU compact pas na afloop van de installatiewerkzaamheden in de
hierna vermelde volgorde vullen.

INFORMATIE
Een omschakeling van de gassoort moet ook in de regeling aangepast worden. Neem de meegeleverde handleiding van de regeling in acht!

4.9.1
1

Aanwijzingen voor de wateraansluiting (zie Hfst. 4.6) en voor de
waterkwaliteit (zie Hfst. 1.2.5) in acht nemen.

2

Mechanische manometer (in het gebouw gemonteerd conform
Hfst. 4.6.2 of tijdelijk geïnstalleerd met vulslang) afstellen.

3

Manometerglas zodanig draaien dat de markering van de minimumdruk overeenkomt met de hoogte van de installatie + 2 m
(een waterkolom van 1 m komt overeen met 0,1 bar).

4.9.2

Afb. 4-43

Instelbout gassoort
Dompelspoel
Meetaansluiting IN – ingangs-gasdruk
Gas-ingang
Gas-magneetklep
Voeding gas-magneetklep
Voeding dompelspoel

Installatie- en gebruikshandleiding

36

Warmwater warmtewisselaar vullen

1

Koudwaterkraan openen.

2

Aftapplaatsen voor warm water openen, zodat een zo groot mogelijke aftaphoeveelheid kan worden ingesteld.

3

Nadat water bij de aftapplaatsen naar buiten stroomt, de koudwatertoevoer nog niet onderbreken, zodat de warmtewisselaar
volledig wordt ontlucht en eventuele verontreinigingen of resten
kunnen worden afgevoerd.

Veiligheidsgasregelblok
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Waterkwaliteit controleren en manometer
afstellen

4.9.3

Condenswatersifon vullen

1

Inspectiestuk van het rookgasafvoersysteem openen.

2

Circa een liter water in de rookgasleiding vullen.

3

Hierbij in de gaten houden of water zonder meer uit de condenswaterafvoer wegstroomt.

4

Inspectiestuk van het rookgasafvoersysteem weer sluiten.

Daikin Altherma C Gas ECH2O (GCU compact)
Op de vloer geplaatste HR-gasketel met geïntegreerde boiler
008.1543899_03 – 10/2020 – NL

4
4.9.4

Montage en installatie

Boiler vullen

Zie Hfst. 9.2.5.

4.9.5

Verwarmingsinstallatie vullen

Zie Hfst. 9.2.6.
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Inbedrijfstelling

5

Inbedrijfstelling
WAARSCHUWING
Een ondeskundig in bedrijf gestelde GCU compact kan leven en gezondheid van personen in gevaar brengen en de
functie nadelig beïnvloeden.

5.1.3
1

Gaskraan openen.

2

Netschakelaar inschakelen. Startfase afwachten.
▪ Zie bij startproblemen Hfst. 10.

3

▪ Inbedrijfstelling van de GCU compact alleen door verwarmingsdeskundigen die door het gas- of energiebedrijf hiervoor zijn geautoriseerd.

▪ Gewijzigde instelwaarden in de betreffende tabellen in de gebruikshandleiding van de regeling RoCon BF noteren.
4

▪ Ter vermijding van corrosieproducten en afzettingen,
de desbetreffende regels van de techniek resp. de ter
plaatse van toepassing zijnde eisen in acht nemen.

▪ Ervoor zorgen dat de wamteafgifte in het verwarmingsnet tijdens de kalibratie mogelijk is.

▪ Bij vul- en aanvulwater dat zeer hard is (>3 mmol/l som van calcium- en magnesiumconcentraties, berekend als calciumcarbonaat) moeten er maatregelen
voor onzilting, ontharding of stabilisatie van de hardheid worden genomen. Wij adviseren Fernox kalk- en
corrosiebeschermingsmiddel KSK.

▪ Automatische kalibratie van de GCU compact en aanpassing
van de gasklep uitgevoerd.

▪ Tijdens het bedrijf van de installatie, moet met regelmaat de waterdruk worden gecontroleerd middels de,
door de installateur gemonteerde manometer (groene
sector), of door het oproepen van de druk op de regelaar (zie de meegeleverde handleiding van de regelaar). Bijregeling indien nodig door bijvullen.

▪ Branderverntiilatie schakelt uit.

Ondeskundige inbedrijfstelling veroorzaakt het verval van de garantie op het apparaat door de fabrikant. Bij problemen of vragen kunt u
contact opnemen met onze technische klantenservice.

Eerste inbedrijfstelling

Nadat de GCU compact geplaatst en geheel aangesloten is, kan hij
door deskundig personeel in bedrijf worden gesteld.

5.1.1

Voorwaarden

▪ De GCU compact is volledig aangesloten.
▪ De bekleding van de verwarmingscel is gesloten en dicht.
▪ Het rookgasafvoersysteem is conform de plaatselijke voorschriften
gemonteerd en op de warmtebron aangesloten.
▪ Het condenswatersifon is gevuld.
▪ De verwarmings- en warmwaterinstallatie is gevuld en staat onder
de juiste druk.
▪ De boiler is tot aan de overloop gevuld.
▪ De regelkleppen van de verwarmingsinstallatie zijn geopend.

5.1.2

Eerste automatische kalibratie:
▪ Aan de regeling RoCon BF het programma [Emissiemeting] ->
[Volledige belast] selecteren (zie Hfst. 14.2), maar niet bevestigen.

▪ Neem de aanwijzingen betreffende de waterkwaliteit in
acht conform Hfst. 1.2.5.

5.1

Verwamingsinstallatie aan de regeling RoCon BF configureren.
▪ Instelling en toelicht zie de meegeleverde gebruikshandleiding
"Regeling RoCon BF" -> hoofdstuk "Eerste inbedrijfstelling".

VOORZICHTIG
Een ondeskundig in bedrijf gestelde GCU compact kan
materiële schade en milieuschade veroorzaken.

Inbedrijfstelling

Controles voorafgaand aan de
inbedrijfstelling

1

Alle aansluitingen op lekken controleren.

2

Alle punten op de "checklist voor de inbedrijfstelling" controleren
(zie Hfst. 5.2).

3

Controleresultaat op de checklist rapporteren.

▪ Zie bij branderstartproblemen Hfst. 7.3.4.

▪ Kalibratie en adaptatie zijn 2 minuten na de weergave van het
brandersymbool
op het display voltooid.
▪ Programma [Emissiemeting] sluiten.

▪ Na stilstand van de branderventilatie de netschakelaar op het
schakelpaneel van de ketel uitschakelen.
▪ GCU compact schakelt uit.
▪ 20 seconden wachten, dan de netschakelaar weer inschakelen.
Startfase afwachten.
5

Tweede automatische kalibratie en uitvoering van de rookgasmeting:
▪ Aan de regeling RoCon BF het programma [Emissiemeting] ->
[Volledige belast] selecteren (zie Hfst. 14.2), maar niet bevestigen.
▪ Ervoor zorgen dat de wamteafgifte in het verwarmingsnet tijdens de emissiemeting mogelijk is.
▪ Zie bij branderstartproblemen Hfst. 7.3.4.
▪ Automatische kalibratie van de GCU compact en aanpassing
van de gasklep uitgevoerd.
▪ Kalibratie en adaptatie zijn 2 minuten na de weergave van het
brandersymbool
op het display voltooid.
▪ Branderinstellingen met rookgasanalysator controleren en met
Tab. 5-1 t/m Tab. 5-4 vergelijken.
▪ Liggen de O2/CO2-concentraties binnen de toegestane waarden:
geen verdere maatregelen vereist.
▪ Liggen de O2/CO2-concentraties buiten de toegestane waarde:
100%-kalibratie uitvoeren en [Verlaging Io-basis] zo instellen,
dat het instelbereik wordt bereikt (zie Hfst. 7.3.4) en de meting
herhalen.
▪ Meetwaarden op het formulier "Installatiebewijs" en in het bedrijfshandboek documenteren.

Alleen als alle punten op de checklijst met Ja kunnen worden beantwoord, mag de GCU compact in bedrijf worden gesteld.
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5
Type

VOORZICHTIG
De automatische ontsteking is zo geprogrammeerd dat er
rekening gehouden is met een veroudering van de onderdelen. Een 100%-kalibratie van de automatische ontsteking ondanks de nalevingen van de instelwaarden voor
rookgas (Tab. 5-1 t/m Tab. 5-4) kan een nadelige invloed
hierop hebben.
▪ De kalibratie van de automatische ontsteking mag alleen uitgevoerd worden als de instelwaarden voor het
rookgas niet aangehouden worden of er een mechanische wijziging bijv. door vervanging van onderdelen
door originele onderdelen is uitgevoerd.
6

GCU compact 524 (Biv)

Gassoort
(ijkgas)(1)

Branderbelasting

O2-gehalte in
%

CO2-gehalte in
%

Aardgas E/H
(G20)

Basisbelasting

5,6 – 6,1

8,3 – 8,6

Volledige belast

5,6 – 6,1

8,3 – 8,6

Aardgas LL/L
(G25)

Basisbelasting

5,1 – 5,7

8,4 – 8,7

Volledige belast

4,7 – 5,3

8,6 – 8,9

Basisbelasting

5,1 – 5,7

10,0 – 10,4

Volledige belast

4,7 – 5,4

10,2 – 10,7

Propaan (2)
(G31)
Tab. 5-3

In het programma [Emissiemeting] de instelling [Basisbelasting]
selecteren (zie Hfst. 14.2), maar niet bevestigen.

Controlwaarden inbedrijfstelling voor GCU compact 524
en voor verschillende gassoorten

Type

▪ Ervoor zorgen dat de wamteafgifte in het verwarmingsnet tijdens de emissiemeting mogelijk is.
▪ Branderinstellingen met rookgasanalysator controleren en met
Tab. 5-1 t/m Tab. 5-4 vergelijken.

GCU compact 528 (Biv)

Gassoort
(ijkgas)(1)

Branderbelasting

O2-gehalte in
%

CO2-gehalte in
%

Aardgas E/H
(G20)

Basisbelasting

5,6 – 6,1

8,3 – 8,6

Volledige belast

5,1 – 5,8

8,5 – 8,9

Basisbelasting

5,1 – 5,7

8,4 – 8,7

Volledige belast

4,7 – 5,3

8,6 – 8,9

Basisbelasting

5,1 – 5,7

10,0 – 10,4

Volledige belast

4,7 – 5,4

10,2 – 10,7

Aardgas LL/L
(G25)

▪ Liggen de O2/CO2-concentraties binnen de toegestane waarden:
geen verdere maatregelen vereist.

Inbedrijfstelling

Propaan
(G31)

(2)

▪ Liggen de O2/CO2-concentraties buiten de toegestane waarde:
100%-kalibratie uitvoeren en [Verlaging Io-basis] zo instellen,
dat het instelbereik wordt bereikt (zie Hfst. 7.3.4) en de meting
vanaf werkstap 5 herhalen.

Tab. 5-4

Controlwaarden inbedrijfstelling voor GCU compact 528
en voor verschillende gassoorten

▪ Meetwaarden op het formulier "Installatiebewijs" en in het bedrijfshandboek documenteren.

5.1.4

Na de inbedrijfstelling

7

Programma [Emissiemeting] sluiten.

1

Afdekkap monteren (zie Hfst. 4.4.3).

8

Handmatige werking aan de regeling RoCon BF instellen (zie
gebruikshandleiding "Regeling RoCon BF").

2

Alle punten op de "checklist na de inbedrijfstelling" controleren
(zie Hfst. 5.2).

9

Weerstand van de rookgasleiding controleren (zie Hfst. 4.5.1).

3

Controleresultaat op de checklist rapporteren.

Type

GCU compact 315 / 515 (Biv)

Gassoort
(ijkgas)(1)

Branderbelasting

O2-gehalte in
%

CO2-gehalte in
%

Aardgas E/H
(G20)

Basisbelasting

6,5 – 7,2

7,7 – 8,1

Volledige belast

5,2 – 5,9

8,4 – 8,8

Basisbelasting

5,5 – 6,2

8,1 – 8,5

Volledige belast

4,4 – 5,1

8,7 – 9,1

Basisbelasting

6,5 – 6,9

9,2 – 9,5

Volledige belast

4,5 – 5,3

10,3 – 10,8

Aardgas LL/L
(G25)
Propaan(2)
(G31)
Tab. 5-1

Controlwaarden inbedrijfstelling voor GCU compact 315
en GCU compact 515 voor verschillende gassoorten

Type

GCU compact 320 / 520 (Biv)

Gassoort
(ijkgas)(1)

Branderbelasting

O2-gehalte in
%

CO2-gehalte in
%

Aardgas E/H
(G20)

Basisbelasting

6,5 – 7,2

7,7 – 8,1

Volledige belast

5,6 – 6,3

8,2 – 8,6

Basisbelasting

5,5 – 6,2

8,1 – 8,5

Volledige belast

4,6 – 5,3

8,6 – 9,0

Basisbelasting

6,5 – 6,9

9,2 – 9,5

Volledige belast

4,9 – 5,8

10,0 – 10,5

Aardgas LL/L
(G25)
Propaan (2)
(G31)
Tab. 5-2

Alleen als alle punten op de checklijst met Ja kunnen worden beantwoord, mag de GCU compact aan de exploitant opgeleverd worden.

Controlwaarden inbedrijfstelling voor GCU compact 320
en GCU compact 520 voor verschillende gassoorten

(1)
(2)

Vergelijk vermelding op gele sticker op het branderhuis
Instelling vloeibaar gas
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5

Inbedrijfstelling

5.2

Checklistst voor inbedrijfstelling

Checklijst voor de inbedrijfstelling
1.

GCU compact conform een toegestane plaatsingsvariant en zonder zichtbare schade correct geplaatst?

ja

2.

Is er voor toevoer van verbrandingslucht gezorgd?

ja

3.

Voldoende ventilatie en luchtafvoer van de verwarmingsruimte bij beperkt van de ruimtelucht afhankelijke (gescheiden
rookgas-/aanvoerluchtgeleiding) of bij van de ruimtelucht afhankelijke werking gegarandeerd?

ja

4.

Beantwoordt de netaansluiting aan alle voorschriften?

ja

5.

Netspanning 230 Volt, 50 Hz?

ja

6.

Rookgasleiding correct met continue helling (ten minste 3°) aangesloten en dicht?

ja

7.

Condenswatersifon gevuld, condenswaterafvoerslang correct aangesloten en dicht?

ja

8.

Boiler tot aan de overloop met water gevuld, overloopslang correct aangesloten en dicht?

ja

9.

Bij renovatie: warmteverdelingsnet gespoeld? Slibvang in de verwarmingsretourleiding gemonteerd?

ja

10.

Membraanexpansievat met de juiste afmetingen en volgens de voorschriften gemonteerd?

ja

11.

Veiligheidsklep op een veilige, vrije afvoer aangesloten?

ja

12.

Kwaliteit van het vulwater gecontroleerd en werd een evt. noodzakelijke watervoorbereiding uitgevoerd?

ja

13.

Systeemwaterdruk in het voorgeschreven waardebereik?

ja

14.

Ketel en verwarmingssysteem gevuld, ontlucht en van de juiste druk voorzien?

ja

15.

Alle sensoren aangesloten in hun juiste stand?

ja

16.

Mengergroep, mengermodule en mengercircuitsensor (optie) correct aangesloten?

ja

17.

Ruimteregelaar (optie) correct op de printplaats aangesloten?

ja

18.

Gasaansluiting volgens de voorschriften, deskundig en correct geïnstalleerd?

ja

19.

Gasleiding vakkundig ontlucht en op lekkage gecontroleerd?

ja

20.

Komen gassoort en gasingangsdruk overeen met de op de sticker van de brander vermelde waarden?

ja

Pas wanneer alle vragen met „Ja“ konden worden beantwoord, mag
de installatie in bedrijf worden gesteld!

Checklist na de inbedrijfstelling
A

Draait de verwarmingscirculatiepomp, wordt de verwarming warm?

ja

B

Ligt de stromingsdruk binnen het voor de gassoort toegestane bereik?

ja

C

Is de schroef voor het gasdruk controlepunt weer vastgedraaid en dicht?

ja

D

Is de weerstand van de rookgasleiding gemeten en is die groter dan de minimum weerstand?

ja

E

Zijn de branderinstellingen met rookgasanalysator gecontroleerd en liggen de waarden binnen het voorgeschreven bereik?

ja

F

Is na de inbedrijfstelling de afdekkap weer gemonteerd?

ja

Pas als alle vragen met „Ja“ konden worden beantwoord, mag de installatie aan de gebruiker worden opegeleverd!

1

Samen met de eigenaar het meegeleverde installatie- en scholingsformulier en de eerste pagina´s van het bedrijfshandboek
invullen.
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6

6
6.1

Regeling en elektronische
componenten
Bedieningselementen op het
schakelpaneel van de ketel
INFORMATIE
De GCU compact is met de regeling RoCon BF uitgevoerd.
De ingebouwde digitale regeling dient voor de aansturing
van een rechtstreeks verwarmingscircuit en van een speciaal boilerlaadcircuit.

Regeling en elektronische componenten
Wit:

Standaardverlichting, normale bedrijfsweergave.

Rood:

Foutstatus, afhankelijk van de fout werkt de ketel met
beperkingen verder.

Groen:

Programmeermodus met exploitantautorisatie.

Blauw:

Programmeermodus met vakmanautorisatie.

Bij normale werking van de installatie moet de draaischakelaar op
"Info" staan.
Op het display van de regeling worden de belangrijkste installatietemperaturen en bedrijfshoedanigheden aangegeven.
INFORMATIE
Verdere aanwijzingen en een nauwkeurige beschrijving
staan vermeld in de documentatie "Regeling RoCon BF".
Deze is bij de leveringsomvang van de GCU compact inbegrepen.

Hij kan met toebehorencomponenten veelzijdig worden uitgebreid.
Een nauwkeurige beschrijving staat in de documentatie
"Regeling RoCon BF".

6.2

Bedieningsgedeelte RoCon B1
vervangen
GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE
Stroomgeleidende onderdelen kunnen bij aanraking tot
een elektrische schok leiden en zo levensgevaarlijk letsel
en brandwonden veroorzaken.
▪ Onderbreek de stroomtoevoer (zekering, hoofdschakelaar uitschakelen) voor u met onderhoudswerkzaamheden aan het bedieningspaneel van de ketel begint. Vergrendel ze zodat ze niet per ongeluk opnieuw kunnen
worden aangeschakeld.

Bedieningsgedeelte demonteren

Afb. 6-1

1

Frontdeksel van schakelpaneel ketel openen (zie Hfst. 4.7.1).

2

Grendelnokken door het inschuiven van een kleine platte
schroevendraaien aan een kant van het bedieningsgedeelte ontgrendelen (Afb. 6-2, pos. 1) en bedieningsgedeelte naar voren
toe uittrekken.

3

Voor de volledige demontage de communicatiekabel (Afb. 6-2,
pos. 3) op de schakelprintplaat en aan de achterkant van het bedieningsgedeelte losnemen.

Bedieningselementen op het schakelpaneel van de ketel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Display met tekst
Stand: Configuratie
Stand: Instelling op afstand
Draaiknop
Stand: Info
Stand: Bedrijfsmodus
Stand: Doeltemp. vertrek dag
Stand: Doeltemp. vertrek nacht
Stand: Doeltemp. WW
Regelknop
Stand: WW bijvulling
Stand: Tijdprogramma
Exit-toets
Bedieningsgedeelte RoCon B1
Netschakelaar

Netschakelaar

Bedieningsgedeelte monteren
1

Bedieningsgedeelte in de uitsparing van het schakelpaneel schiuven tot de grendelnokken weer vastklikken.

2

Communicatiekabel op de schakelprintplaat en aan de achterkant van het bedieningsgedeelte insteken.

3

Frontdeksel sluiten en borgen.

In- en uitschakelen van de GCU compact. Bij een ingeschakeld verwarmingssysteem (netschakelaar op I) is het display verlicht.
Bedieningsgedeelte RoCon B1
Het bedieningsgedeelte is met een in kleur verlicht display met tekst
uitgevoerd.
INFORMATIE
Storingen worden over het algemeen met een foutcode en
een melding als tekst op het display aangegeven.
Voor aanwijzingen over de opheffing van storingen, zie
Hfst. 10.
De kleur van de achtergrondverlichting geeft de bedrijfsstatus en de
programmeermodus aan:
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6

Afb. 6-2

Regeling en elektronische componenten

Bedieningsgedeelte demonteren/monteren
A
B
1
2
3

6.3

Aanzicht van voren
Aanzicht van achteren
Bedieningsgedeelte RoCon B1
Stekkerplaats voor communicatiekabels
Communicatiekabels

Sensoren vervangen

De meeste inwendige voelers en sensoren in het apparaat (Afb. 6-3)
kunnen worden uitgewisseld, zonder dat hiervoor de behuizing van
de regelar hoeft te worden geopend.
Voor het verwijderen van de warmte-isolatie zie Hfst. 4.4.3.
GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE
Stroomgeleidende onderdelen kunnen bij aanraking tot
een elektrische schok leiden en zo levensgevaarlijk letsel
en brandwonden veroorzaken.
▪ Vóór het begin van de onderhoudswerkzaamheden
aan de GCU compact moet hij van de voeding worden
gescheiden (zekering, hoofdschakelaar uitschakelen)
en tegen onbedoeld opnieuw inschakelen worden beveiligd.

Afb. 6-3

Positie van de sensoren en motoren aan de ketel
tV1
tV2

tR
22
23
DS
FLS (V1)
STBK
3UV DHW
3UVB1
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Aanvoertemperatuursensor (ketelcircuit)
Inwendige mengersensor = aanvoertemperatuursensor
(verwarmingscircuit)
Temperatuursensor retour (ketelcircuit)
Circulatiepomp verwarming
Ventilator brander
Druksensor
Debietsensor
Veiligheidtemperatuurbegrenzer
3‑weg-verdeelklep
3‑weg-mengklep
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6
6.3.1

Regeling en elektronische componenten

Thermometer van de
aanvoertemperatuur / retourthermometer
en druksensor vervangen
GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN
Gevaar voor brandwonden door verwarmingswater.
Sensoren staan rechtstreeks in verbinding met het verwarmingswater onder druk.
▪ Vóór het verwijderen van de sensoren de kogelkramen
aan de ketelaanvoer- en retour sluiten en de druk van
de KFE-kraan halen.
WAARSCHUWING
Verkeerde functie van de veiligheids- en regelfuncties bij
toepassing van niet goedgekeurde temperatuursensoren.
▪ Vervangende onderdelen moeten voldoen aan de door
de fabrikant vastgelegde technische eisen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij originele vervangende onderdelen.

Afb. 6-4

Internen mengersensor vervangen
1

6.3.3

Sensor dompelhuls voor inwendige mengklepsensor tV2

Boilertemperatuursensor vervangen

1

Afdekkap afnemen (zie Hfst. 4.4.3).

2

Bovenste bekleding van de verwarmingscel demonteren (zie
Hfst. 4.8.3).

3

Stekker aan de te vervangen sensor losnemen (Afb. 6-3, pos. 2).

INFORMATIE

4

Te vervangen sensor met een muilsleutel SW 15 losdraaien.

Voor meer informatie over de montage van de boilertemperatuursensor zie: Montagehandleiding "Boilertemperatuursensor".

5

De boilertemperatuursensor is direct op de aansluitklemmen 9 en 10
van de 12-polige sensorstekker J8 op het schakelpaneel van de ketel vastgezet (zie Hfst. 12.6).

Nieuwe sensor indraaien en kabel met stekker insteken.
▪ De stekkers zijn vormgecodeerd. Stekker niet te hardhandig insteken!

1

Schakelpaneel van de ketel openen en stekker J8 van de schakelprintplaat losnemen (zie Hfst. 4.7.1).

▪

2

Senser uit de sensordompelhuls aan de boiler trekker.

3

Drukveer op de nieuwe sensor ombuigen en nieuwe sensor in
de sensordompelhuls schuiven. Voor boilers is de insteekdiepte
met de kleur van het boilertype gemarkeerd.

4

Sensorkabel op de stekker van de aansluitkleppen 9 en 10 van
de 12-polige sensorstekker J8 aansluiten.

5

Stekker op de printplaat van het schakelpaneel steken en schakelpaneel van de ketel sluiten. Let op voldoende trekontlasting
van de sensorkabel.

Voorgeschreven aanhaalmoment in acht nemen (zie
Hfst. 12.3).

6.3.2

Interne mengersensor voor
verwarmingsondersteuning vervangen

De interne mengersensor tV2 voor de verwarmingsondersteuningsfunctie "ISM" is onder de warmte-isolatie van de hydraulische vermogenscomponenten gemonteerd.
1

Afdekkap afnemen (zie Hfst. 4.4.3).

2

Warmte-isolatie demonteren (zie Hfst. 4.4.3).

3

Frontdeksel van regelinghuis openen (zie hfst. Hfst. 4.7.1). Stekker lostrekken van aansluiting J8 en sensorkabel losnemen van
klem.

4

Inwendige mengklepsensor tV2 aan de kabel uit de dompelhuls
trekken (Afb. 6-4, pos. 1).

5

Nieuwe inwendige mengklepsensor in de dompelhuls steken en
met de rubberen stop in de positie fixeren. Kabel doorvoeren in
de behuizing van de regelaar, bevestigen in de klemmen 5 en 6
van de printplaatstekker J8 en de stekker op zijn plaats steken.
▪ De stekkers zijn vormgecodeerd. Stekker niet te hardhandig insteken!
▪

Voorgeschreven aanhaalmoment in acht nemen (zie
Hfst. 12.3)
Afb. 6-5
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Boilertemperatuursensor vervangen
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7

Verwarmingscel met gasbrander

7

Verwarmingscel met
gasbrander

7.1

Opbouw en beknopte beschrijving

Afb. 7-2

Afb. 7-1

GCU compact – verwarmingscel (legenda Tab. 7-1)
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Componenten van de GCU compact - verwarmingscel:
gastraject – opengewerkte tekening (legenda zie
Tab. 7-1)
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7
Pos.

Verwarmingscel met gasbrander
Omschrijving

6

Gasverbindingsleiding

7

Gasaansluiting G ½" IG met aangesloten gasslang

8

Veiligheidsgasregelblok

9

Aansluitadapter gasklep

10

Condenswaterleiding met overvulbeveiliging

11

Rookgasverzamelaar

12

Veiligheidssteekbeugel voor gasverbindingsleiding
(2x)

13

Toevoerverzamelbuis

14

Ketellichaam

15

4× bevestigingsbout (branderventilatie / branderflens)

16

3× bevestigingsbout (venturisproeier)

17

2× O-ring (venturisproeier - gasverbindingsleiding aansluitadapter)

18

Afdichting (branderventilatie / branderflens)

19

6× bevestigingsbout (branderflens / ketellichaam)
(7× bij GCU compact 524 / 528 (Biv))

20

Branderflensafdichting

21

Afdichting voor branderoppervlak

22

Branderoppervlak

23

Afdichting rookgasverzamelaar

24

O-ring (branderventilatie - venturisproeier)

25

2× bevestigingsbout (rookgasverzamelaar / ketellichaam)

26

Afdichting ontstekingselektroden

27

2× bevestigingsbout (ontstekingselektroden)

28

Afdichting ionisatie-elektroden

29

2× bevestigingsbout (ionisatie-elektroden)

30

2× bevestigingsbout (aansluitadapter gasklep)

31

Afdichting (aansluitadapter / gasklep)

32

Borgplaat voor gasklep

33

1× bevestigingsbout (borgplaat / aansluitadapter gasklep)

34

Afdichting (gasslang - veiligheids-gasregelblok)

35
Tab. 7-1

Ontstekingstrafo
Legenda bij Afb. 7-1 t/m Afb. 7-3

Regeling van het brandervermogen
De regelaar stelt de noodzakelijke aanvoertemperatuur conform de
ingestelde bedrijfsparameters vast en geeft ze door aan de automatische ontsteking van de gasbrander. De automatische ontsteking
berekent het nodige brandervermogen aan de hand van de streefwaarde en de waarden afkomstig van de aanvoer- en retourloopthermometers. Het berekende vermogen wordt in de vorm van een
PWM-signaal naar de ventilator van de brander doorgestuurd. De
ventilator van de brander past onmiddellijk het toerental van de ventilator aan en zodoende de luchtstroom voor de verbranding. De
gasregelaar stelt het gasvolume dienovereenkomstig bij.
Afb. 7-3
Pos.

Componenten van de GCU compact - opengewerkte tekening (legenda zie Tab. 7-1)
Omschrijving

1

Ontstekingselektroden

2

Ionisatie-elektrode

3

Flens brander

4

Ventilator brander

5

Venturisproeier
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Automatische ontsteking CM434
De door een microprocessor gestuurde automatische gasontsteking
CM434 stuurt en bewaakt het stookprogramma en de temperatuursensoren voor de aanvoer- en retourtemperatuur.

Installatie- en gebruikshandleiding

45

7

Verwarmingscel met gasbrander

7.2

Veiligheidsfunctie

7.3

De brander instellen

Uitschakeling en indicatie in geval van storing

GEVAAR: ONTPLOFFINGSGEVAAR

Een overzicht van vergrendelende en tijdelijke uitschakeling door
storing staat vermeld in Hfst. 10.3, Tab. 10-2 t/m Tab. 10-4.

Uitstromend gas is levensgevaarlijk en kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Ook een zeer geringe
vonkvorming kan een zware explosie tot gevolg hebben.

INFORMATIE

▪ Alvorens werkzaamheden aan de gasleidingen uit te
voeren, altijd de hoofdgaskraan van het huis afsluiten.

Een vergrendelende storing kan alleen met de hand aan
de regeling van de GCU compact gereset worden (zie
Hfst. 10.4).

▪ Ventileer de ruimte goed zodra u gas ruikt. Voorkom
vonk- en vlammenvorming (bijv. door open vuur, elektrische schakelaars of mobiele telefoons).

INFORMATIE
Bij een tijdelijke uitschakeling door storing wordt de brander minimaal 60 s. uitgeschakeld.

▪ Uitsluitend door het gas- of energiebedrijf geautoriseerde en geschoolde verwarmingsmonteurs mogen werkzaamheden uitvoeren aan gasvoerende onderdelen.

Wanneer de hierboven vermelde voorwaarden weer binnen het normale werkbereik liggen, vindt er een automatische vrijgave van de brander plaats

VOORZICHTIG
Een verkeerd ingestelde gasbrander kan tot een ontoelaatbaar hoge uitstoot van schadelijke stoffen, sterke vervuiling
en een verhoogd olieverbruik leiden.

Een storing wordt aangegeven
▪ door een rode achtergrondverlichting van het display,
▪ de vermelding van een plattetekstfoutmelding met foutcode op het
display van het bedieningsdeel.
Brander ontgrendelen

▪ Branderinstelling alleen door geautoriseerde en erkende CV-monteurs laten uitvoeren.
Type GCU compact

Ventilatortype
(fabrikant)

Instelbare belasting
in kW

315 / 515

NRG118/ 0800‑3612
(ebmpapst)

3,0 - 15,0

INFORMATIE
De telkens laatste foutoorzaak wordt in het apparaat opgeslagen en kan ook na een spanningsuitval bij het opnieuw
inschakelen van het apparaat gereconstrueerd worden.

320 / 520

Door de automatische ontsteking herkende vergrendelende fouten
kunnen alleen met de hand direct aan de ketel worden ontgrendeld.
Voorwaarden: De storingsoorzaak is verholpen, de brander is elektrisch aangesloten.
1

GCU compact inschakelen.

2

Exit-toets (Afb. 6-1, pos.13) minimaal 5 s. indrukken.
è Menu "Speciaal niveau" wordt weergegeven.

3

Met de draaiknop het niveau "FA-fout" selecteren.
è Foutcode en vraag "resetten?" worden getoond.

4

Met de draaiknop "Ja" selecteren.

5

Selectie bevestigen met een korte druk op de draaiknop.

Tab. 7-2

3,0 - 20,0

524

4,0 - 24,0
(5,0 - 24,0)(1)

528

4,0 - 28,0
(5,0 - 28,0)(1)

Mogelijke instelbereiken

Als veranderingen worden aangebracht aan de vermogensinstelling
van de brander of er omgeschakeld wordt naar een ander gastype,
moeten deze in het gebruikshandboek worden geprotocolleerd en op
het instellingstypeplaatje (Afb. 7-4) worden vermeld.
De omschakeling moet met datum en handtekening van de installateur worden ondertekend.

è Fout is gereset.
6

Afbreken en teruggaan door opnieuw op de Exit-toets te drukken.

7

Bij een aantal storingsuitschakelingen achter elkaar de CV-installatie controleren (bijv. het rookgassysteem en de brandstoftoevoer).
INFORMATIE
Wanneer binnen 15 min. meer dan 5 storingen worden ontgrendeld, verschijnt de foutcode E96. Een verdere ontgrendeling is dan pas na 15 min. weer mogelijk.

Afb. 7-4

(1)

Instelling vloeibaar gas
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Instellingstypeplaatje
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7
7.3.1

Instellingswaarden

7.3.2

Verwarmingscel met gasbrander
Maak een toegang naar de brander

Type

GCU compact 315 / 515 (Biv)

1

Afdekkap afnemen (zie Hfst. 4.4.3).

Gassoort
(ijkgas)(1)

Branderbelas- O2-gehalte in CO2-gehalte
ting in kW bij
%
in %
"Volledige be- Inge- + – Inge- + –
last"
steld
steld

2

Deksel en voorste bekleding van de verwarmingscel verwijderen
(zie Hfst. 4.8.3).

Aardgas E/H (G20)

8,7

0,1 0,3

Aardgas LL/L (G25)

4,6

9,0

0,1 0,3

Propaan (2)(G31)

4,7

10,7 0,1 0,4

Tab. 7-3

15,0

5,4

0,6 0,2

Ingestelde rookgaswaarden voor GCU compact 315 en
GCU compact 515 voor verschillende gassoorten

Type

GCU compact 320 / 520 (Biv)

Gassoort
(ijkgas)(1)

Branderbelas- O2-gehalte in CO2-gehalte
ting in kW bij
%
in %
"Volledige be- Inge- + – Inge- + –
last"
steld
steld

Aardgas E/H (G20)

5,8

0,6 0,2

Brander controleren en instellen

De gasbrander is af fabriek op de gassoort "Aardgas" ingesteld. De
reglementaire gasingangsdruk staat vermeld in Tab. 12-9.
Aan de regeling RoCon BF kan de GCU compact op de functie
[Emissiemeting] onder [Volledige belast] en [Basisbelasting] worden
ingesteld. De controle van de rookgaswaarden gebeurt hierbij met
een rookgas analysetoestel.
Hulpmiddelen
▪ Instrument voor de analyse van afvoergas.
▪ Drukmeter voor het meten van de gasdruk.
Controle en instelling

8,5

0,1 0,3

Let op de volgorde!

Aardgas LL/L (G25)

4,8

8,9

0,1 0,3

1

Propaan (2)(G31)

5,1

10,4 0,1 0,4

Controleren of de brander op het juiste gastype en de juiste gasingangsdruk is ingesteld (zie ook Hfst. 4.8.4).

2

Schroef in de meetaansluiting gasingangsdruk (Afb. 4-43,
pos. 3.3) een halve slag linksom draaien en de meetslang van
de drukmeter opschuiven.

3

Gaskraan openen.

4

Gasingangsdruk (rustdruk) meten en met de streefwaarde (zie
Tab. 12-9) vergelijken. Meetapparaat aangesloten houden.

Tab. 7-4

20,0

7.3.3

Ingestelde rookgaswaarden voor GCU compact 320 en
GCU compact 520 voor verschillende gassoorten

Type

GCU compact 524 (Biv)

Gassoort
(ijkgas)(1)

Branderbelas- O2-gehalte in CO2-gehalte
ting in kW bij
%
in %
"Volledige be- Inge- + – Inge- + –
last"
steld
steld

Aardgas E/H (G20)

24,0

5,8

0,6 0,2

8,5

0,1 0,3
0,1 0,3

Aardgas LL/L (G25)

4,9

8,8

Propaan (2)(G31)

4,9

10,5 0,2 0,3

Tab. 7-5

Ingestelde rookgaswaarden voor GCU compact 524
voor verschillende gassoorten

Type

GCU compact 528 (Biv)

Gassoort
(ijkgas)(1)

Branderbelas- O2-gehalte in CO2-gehalte
ting in kW bij
%
in %
"Volledige be- Inge- + – Inge- + –
last"
steld
steld

Aardgas E/H (G20)

8,8

0,1 0,3

Aardgas LL/L (G25)

28,0

4,9

8,8

0,1 0,3

(2)

4,9

10,5 0,2 0,3

Propaan (G31)
Tab. 7-6

5,3

0,6 0,2

Ingestelde rookgaswaarden voor GCU compact 528
voor verschillende gassoorten

Type

GCU compact 3xx / 5xx (Biv)

Gassoort
(ijkgas)(1)

Branderbelas- O2-gehalte in CO2-gehalte
ting in kW bij
%
in %
"Basisbelas- Inge- + – Inge- + –
ting"
steld
steld

Aardgas E/H (G20)

3,0(3)

Aardgas LL/L (G25) 4,0 (5,0(4), (2))
Propaan (2)(G31)
(4)

Tab. 7-7

6,7

8,0

0,1 0,3

5,7

0,6 0,2

8,4

0,1 0,3

4,7

10,7 0,2 0,3

Ingestelde rookgaswaarden bij "Basisbelasting" voor alle
GCU compact-types voor verschillende gassoorten

(1)
(2)
(3)
(4)

▪ Als de gasingangsdruk (rustdruk) buiten de streefwaarden ligt:
verantwoordelijk gasbedrijf waarschuwen resp. drukreductor
controleren (bij vloeibaar gas).
5

Verwarmingskleppen openen.

6

GCU compact aan de hoofdschakelaar inschakelen.

7

Programma [Emissiemeting] aan de regeling RoCon BF van de
GCU compact starten en de instelling [Volledige belast] selecteren, echter niet bevestigen.
INFORMATIE
Als de brander niet start hoewel de stroom- en gasvoorziening veiliggesteld en het rookgastraject vrij is, moet de oorzaak voor deze fout gevonden en verholpen worden (zie
Hfst. 7.3.4).

8

Rookgas analysetoestel op de testadapter van de rookgasleiding
aansluiten.

9

Stroomdruk controleren. De stroomdruk van de gasinvoer mag
niet ver onder de rustdruk minus het drukverlies in de gasaansluitingsslang (zie Tab. 12-9) dalen. Bij te lage stroomdruk gaat
het brandervermogen achteruit.

10 Als de waarden voor het rookgas niet meer veranderen (ten
vroegste 2 min na het opstarten van de brander) CO2-gehalte en
O2-gehalte meten. Meetwaarden vergelijken met de aangegeven
instelwaarden (zie Hfst. 7.3.1).
▪ Liggen de O2/CO2-concentraties binnen de toegestane waarden:
geen verdere maatregelen vereist.
▪ Liggen de O2/CO2-concentraties buiten de toegestane waarde:
100%-kalibratie uitvoeren en [Verlaging Io-basis] zo instellen,
dat het instelbereik wordt bereikt, zie Hfst. 7.3.4 en de meting
herhalen.

Vergelijk vermelding op gele sticker op het branderhuis
Instelling vloeibaar gas
GCU compact 315 / 320 / 515 / 520 (Biv)
GCU compact 524 / 528 (Biv)
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Verwarmingscel met gasbrander

11 In het programma [Emissiemeting] de instelling [Basisbelasting]selecteren, echter niet bevestigen.

7.3.4

12 Als de waarden voor het rookgas niet meer veranderen (ten
vroegste 2 min na het opstarten van de brander) CO2-gehalte en
O2-gehalte meten. Meetwaarden vergelijken met de aangegeven
instelwaarden (zie Hfst. 7.3.1).

INFORMATIE

▪ Liggen de O2/CO2-concentraties binnen de toegestane waarden:
geen verdere maatregelen vereist.

Bij startproblemen kan het startvermogen van de branderventilatie door de verwarmingsdeskundige gewijzigd worden en de automatische ontsteking automatisch opnieuw
gekalibreerd worden.

▪ Liggen de O2/CO2-concentraties buiten de toegestane waarde:
100%-kalibratie uitvoeren en [Verlaging Io-basis] zo instellen,
dat het instelbereik wordt bereikt, zie Hfst. 7.3.4 en de meting
herhalen.
Wijziging instelling aardgas naar vloeibaar gas
1

Instelschroef gas-/lucht-mengsel (Afb. 4-43, pos. 3.1) op stand 2
zetten.

2

Gassoort in de regeling RoCon BF als volgt wijzigen:
▪ Draaischakelaar op stand "Configuratie"
Overzicht wordt weergegeven.

.

▪ Met de draaiknop het niveau "Lambda-Gx" selecteren.
Overzicht wordt weergegeven.
▪ Met de draaiknop de parameter [Gassoort] selecteren en bevestigen.
▪ Met de draaiknop de waarde [Vloeibaar gas] selecteren.

Verdere toelichtingen en mogelijke instelwaarden staan in
de gebruikshandleiding "Regeling RoCon BF". Deze is inbegrepen bij de levering.
Normaal gesproken kan er met het af fabriek ingestelde startvermogen een probleemloze en rustige branderstart gerealiseerd worden.
Het startvermogen van de branderventilatie is af fabriek ingesteld.
Mocht bij het starten een opvallende knal of fluitgeluid optreden, of
regelmatig meerdere startpogingen nodig zijn, dan kan dit worden
verholpen door een lichte wijziging van het startvermogen.
▪ Bij knalvorming: startvermogen of gashoeveelheid reduceren.
▪ Bij startmoeilijkheden als fluiten van de brander of vlammenvorming: startvermogen of gashoeveelheid opvoeren.
Wij adviseren voor het verhelpen van algemene startproblemen de
volgende aanpak:
Kalibratie van de automatische ontsteking

▪ Wijziging bevestigen met een korte druk op de draaiknop.
Wijziging werd aanvaard. Terug naar het vorige scherm.
3

De vermogenswijziging op het instellingstypeplaatje en in het gebruikshandboek vermelden en met handtekening bevestigen.

4

Apparaatsticker voor gasomstelling op het huis van de brander
plakken.

5

Inbedrijfstelling conform Hfst. 5.1.3 uitvoeren. Zie bij startproblemen Hfst. 7.3.4.

Startproblemen - automatische ontsteking
kalibreren, startvermogen
branderventilatie en gashoeveelheid
instellen

VOORZICHTIG
De automatische ontsteking is zo geprogrammeerd dat er
rekening gehouden is met een veroudering van de onderdelen. Een 100%-kalibratie van de automatische ontsteking ondanks de nalevingen van de instelwaarden voor
rookgas (Tab. 5-1 t/m Tab. 5-4) kan een nadelige invloed
hierop hebben.
▪ De kalibratie van de automatische ontsteking mag alleen uitgevoerd worden als de instelwaarden voor het
rookgas niet aangehouden worden of er een mechanische wijziging bijv. door vervanging van onderdelen
door originele onderdelen is uitgevoerd.

Verdere toelichtingen en mogelijke instelwaarden voor deze parameters staan in de gebruikshandleiding "Regeling RoCon BF".
Wijziging instelling vloeibaar gas naar aardgas
1

Instelschroef gas-/lucht-mengsel (Afb. 4-43, pos. 3.1) op stand 1
zetten.

1

GCU compact uit- en weer inschakelen.

2

Gassoort in de regeling RoCon BF als volgt wijzigen:

2

Draaischakelaar op stand "Configuratie"

▪ Draaischakelaar op stand "Configuratie"
Overzicht wordt weergegeven.

.

▪ Met de draaiknop het niveau "Lambda-Gx" selecteren.
Overzicht wordt weergegeven.

3

Met de draaiknop het niveau "Lambda-Gx" selecteren.
è Overzicht wordt weergegeven.

4

▪ Met de draaiknop de parameter [Gassoort] selecteren en bevestigen.
▪ Met de draaiknop de waarde Aardgas selecteren.

.

è Overzicht wordt weergegeven.

Met de draaiknop de parameter [100% kalibratie] selecteren en
bevestigen.
è Overzicht wordt weergegeven.

5

▪ Wijziging bevestigen met een korte druk op de draaiknop.
Wijziging werd aanvaard. Terug naar het vorige scherm.

Met de draaiknop de parameter [Verlaging Io-basis] selecteren
en bevestigen.
è Kalibratie wordt uitgevoerd. Na de kalibratie wordt er een
verstelbereik van -5 tot +10 aangegeven.

3

De vermogenswijziging op het instellingstypeplaatje en in het gebruikshandboek vermelden en met handtekening bevestigen.

6

Rookgas analysetoestel op de testadapter van de rookgasleiding
aansluiten.

4

Apparaatsticker voor gasomstelling op het huis van de brander
plakken.

7

De de draaitoets de parameter [Verlaging Io-basis] zo verstellen
dat de rookgaswaarden binnen het gewenste bereik liggen.

5

Inbedrijfstelling conform Hfst. 5.1.3 uitvoeren. Zie bij startproblemen Hfst. 7.3.4.

8

Selectie bevestigen met een korte druk op de draaiknop.

Verdere toelichtingen en mogelijke instelwaarden voor deze parameters staan in de gebruikshandleiding "Regeling RoCon BF".

è De kalibratie is voltooid.
è Brander start zonder problemen: geen verdere maatregelen
vereist.
è Branderstart weer foutief: startvermogen van de brander
controleren en indien nodig bijstellen.
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7
Startvermogen van de brander controleren, instellen
De instelling van de parameter [Corr. startverm.] staat in rechtstreeks verband met de constructieve uitvoering.
1

Draaischakelaar op stand "Configuratie"
è Overzicht wordt weergegeven.

2

Met de draaiknop het niveau "Lambda-Gx" selecteren.
è Overzicht wordt weergegeven.

3

Met de draaiknop de parameter [Corr. startverm.] selecteren en
bevestigen.
è De actuele waarde wordt weergegeven.

4

Met de draaiknop de parameter [Corr. startverm.] instellen.

5

Selectie bevestigen met een korte druk op de draaiknop.

6

GCU compact uit- en weer inschakelen.

7

Branderverzoek (bijv. verwarmingswerking) gerereren.
è Brander start zonder problemen: controle van de rookgaswaarden conform Hfst. 7.3.3 herhalen. Als de rookgaswaarden binnen de toegestane grenzen liggen, zijn er geen verdere maatregelen vereist. De wijziging van het vermogen in
het bedrijfshandboek invoeren en met handtekening bevestigen.
è Branderstart weer foutief: startvermogen opnieuw instellen
en indien nodig de gashoeveelheid aanpassen.

Gashoeveelheid branderstart instellen
Door de instelling van de parameter [Correctie Qgas start] kan de
gashoeveelheid bij de branderstart aangepast worden.
1

Draaischakelaar op stand "Configuratie"
è Overzicht wordt weergegeven.

2

Met de draaiknop het niveau "Lambda-Gx" selecteren.

7

Verwarmingscel met gasbrander

Branderverzoek (bijv. verwarmingswerking) gerereren.
è Brander start zonder problemen: controle van de rookgaswaarden conform Hfst. 7.3.3 herhalen. Als de rookgaswaarden binnen de toegestane grenzen liggen, zijn er geen verdere maatregelen vereist.
è Branderstart na meerdere correcties verder foutief: zie
Hfst. 10.

Bij geluiden (fluiten, brommen e.d.) kunnen aanpassingen van de
hierboven beschreven startparameters (startvermogen, gashoeveelheid branderstart) de oplossing zijn.
Vanwege resonantie storende geluiden kunnen ook door de toepassing van een geluidsdemper effectief gereduceerd worden (zie
Hfst. 4.2).

7.3.5

Oontstekings- en ionisatie-elektroden
instellen
VOORZICHTIG
Ontstekingselektroden kunnen breken als gevolg van koudevervorming.
▪ Alvorens de elektroden bij te stellen de brander demonteren en de elektroden laten gloeien m.b.v. een soldeerlamp.

De elektroden zijn in de fabriek optimaal ingesteld.
Na het vervangen resp. voor reparatiedoeleinden kan het noodzakelijk zijn om de afstand van de elektroden te controleren en indien nodig in te stellen (afmetingen zie Afb. 7-5, testmaten vet).
Na de vervanging resp. na de instelling van de elektroden moet de
brander opnieuw gestart worden en de functie, de dichtheid aan de
elektrodeflenzen en de branderinstellingen gecontroleerd worden
(zie Hfst. 7.3.3).

è Overzicht wordt weergegeven.
3

Met de draaiknop de parameter [Correctie Qgas start] selecteren
en bevestigen.
è De actuele waarde wordt weergegeven.

4

Met de draaiknop de parameter [Correctie Qgas start] instellen.

5

Selectie bevestigen met een korte druk op de draaiknop.

6

GCU compact uit- en weer inschakelen.

7

Branderverzoek (bijv. verwarmingswerking) gerereren.
è Brander start zonder problemen: controle van de rookgaswaarden conform Hfst. 7.3.3 herhalen. Als de rookgaswaarden binnen de toegestane grenzen liggen, zijn er geen verdere maatregelen vereist.
è Branderstart weer foutief: zie Hfst. 10.

Bij startproblemen na een vervanging van het veiligheids-gasregelblok:
Door de instelling van de parameter [KL-offset CES] kan de startconfiguratie van het veiligheids-startregelblok voor de eerste branderstart worden aangepast.
1

Draaischakelaar op stand "Configuratie"
è Overzicht wordt weergegeven.

2

Met de draaiknop het niveau "Lambda-Gx" selecteren.
è Overzicht wordt weergegeven.

3

Met de draaiknop de parameter [KL-offset CES] selecteren en
bevestigen.
è De actuele waarde wordt weergegeven.

4

Met de draaiknop de parameter [KL-offset CES] instellen.

5

Selectie bevestigen met een korte druk op de draaiknop.

6

GCU compact uit- en weer inschakelen.
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7

Verwarmingscel met gasbrander
7.4

Brander demonteren
GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE
Stroomgeleidende onderdelen kunnen bij aanraking tot
een elektrische schok leiden en zo levensgevaarlijk letsel
en brandwonden veroorzaken.
▪ Alvorens de brander te demonteren de hoofdschakelaar van de verwarming uitschakelen en beveiligen tegen onbedoeld opnieuw inschakelen.
GEVAAR: ONTPLOFFINGSGEVAAR
Ondeskundige demontage en herinstallering van de brander kan gaslekken veroorzaken.
▪ Vervang altijd de afdichtingen.
▪ Let op de inbouwprositie.
GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN
Gevaar voor verbranden door hete oppervlakten.
▪ Alvorens te demonteren, de brander voldoende laten
afkoelen.
▪ Draag veiligheidshandschoenen.

In de regel werkt de brander nagenoeg zonder afslijtingen en verbrandingsresten. Bij sommige reinigings- en onderhoudswerkzaamheden of bij beschadiging aan de brandkamer kan het noodzakelijk
zijn de brander te demonteren.
De brander demonteren

Afb. 7-5

Gastoevoer afsluiten.

2

GCU compact loskoppelen van de stroom (zekering, hoofdschakelaar uitschakelen) en beveiligen tegen onbedoeld opnieuw inschakelen.

3

Afdekkap afnemen (zie Hfst. 4.4.3).

4

Deksel en voorste bekleding van de verwarmingscel verwijderen
(zie Hfst. 4.8.3).

5

Veiligheidssteekbeugel (Afb. 7-6, pos. 1) naar de venturisproeier
lostrekken.

6

Netstekker van de ventilator en de stekker voor de ventilatiebesturing (Afb. 7-6, pos. 4+5) lostrekken.

7

Bevestigingsbouten aan de branderflens (Afb. 7-6, pos. 6) uitdraaien.

Ontstekings- en ionisatie-elektroden instellen
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7
9

Afb. 7-6

Branderoppervlak losschroeven van de branderflens. Let er bij
het optillen van het branderoppervlak op, dat deze niet in aanraking komt met de elektroden en daardoor beschadigd raakt.
(Afb. 7-7).

Demontage brander (weergave aan de hand van voorbeeld voor brander (1))
1
2
3
4
5
6

8

Verwarmingscel met gasbrander

Veiligheidssteekbeugel
Branderflensafdichting
Branderoppervlak
Stekker ventilatiebesturing
Netstekker ventilatie
6(1)/7(2)× bevestigingsbout (branderflens / ketellichaam)

Branderventilatie met de flens van de brander van het ketellichaam verwijderen.

Afb. 7-7

Demontage branderoppervlak (weergave aan de hand
van voorbeeld voor brander (3))
1
2
3
4

Positioneerpen voor branderoppervlak
Afdichting voor branderoppervlak
Branderoppervlak
8(3)/10(4)× bevestigingsbout (branderoppervlak / branderflens)

10 Branderflensafdichting (Afb. 7-6, pos. 2) en afdichting voor
branderoppervlak (Afb. 7-7, pos. 2) verwijderen en bij montage principieel vervangen.
INFORMATIE
Bij vervuiling van het branderoppervlak, moet deze vervuiling vanaf de zijde van de geperforeerde plaat, voorzichtig
met een stofzuiger worden verwijderd.
Blaas het branderoppervlak nooit met perslucht af. Dat kan
wijzigingen van de oppervlaktestructuur veroorzaken die
latere geluiden van de brander met zich mee kunnen brengen.

(1)
(2)
(3)
(4)

GCU compact 315 / 320 / 515 / 520 (Biv)
GCU compact 524 / 528 (Biv)
GCU compact 315 / 320 / 515 / 520 (Biv)
GCU compact 524 / 528 (Biv)
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7

Verwarmingscel met gasbrander

Afb. 7-8

Reinigen van het branderoppervlak

11 Branderoppervlak (Afb. 7-7, pos. 3) controleren op beschadigingen, evt. vernieuwen.
Brander monteren
1

Brander in de omgekeerde volgorde van de branderdemontage
in elkaar bouden.
▪ Bij het monteren van het branderoppervlak in de branderflens
moet uiterst voorzichtig te werk worden gegaan en worden gelet op een juiste positionering (Afb. 7-7, pos. 1). Na inbouw
moet dit nogmaals, visueel worden gecontroleerd. Het weefsel
mag niet beschadigd zijn.
▪ Monteer altijd een nieuwe branderflensafdichting en een
nieuwe afdichting voor het branderoppervlak.
Beschikbare afdichtsets:
EDS 15‑20 GCU2(1),
EDS 24‑28 GCU2(2)
▪ Voorgeschreven aanhaalmoment in acht nemen (zie
Hfst. 12.3).

2

Gasleiding op lekkages controleren.

3

Brander opstarten. Functie, dichtheid aan de branderflens en instelling controleren (zie Hfst. 7.3.3).

(1)
(2)

GCU compact 315 / 320 / 515 / 520 (Biv)
GCU compact 524 / 528 (Biv)
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8

Hydraulische aansluiting

Hydraulische aansluiting

Afkorting.

Omschrijving

3UVB1

3‑weg-mengklep (verwarming/intern ketelcircuit)

WAARSCHUWING

CW

Koud tapwater

Om het vrijkomen van rookgas te voorkomen moet vóór de
inbedrijfstelling van de GCU compact de boiler tot aan de
overloop gevuld zijn.

DHW

Warm tapwater

DSR1

Regelaar voor zonnesystemen onder druk

GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

FLS

FlowSensor - meting debiet en toevoertemperatuur

In de boiler van het zonnesysteem kunnen hoge temperaturen optreden. Bij de warmwaterinstallatie moet op voldoende verbrandingsbescherming (bijv. automatische
warmwater-mengvoorziening) worden gelet.

H 1, H 2 … H m

Verwarmingscircuits

MAG

Membraanexpansievat

MIX

3-weg-menger met aandrijfmotor

MK1

Mengergroep met hoog efficiëntie pomp

MK2

Mengergroep met hoog efficiëntie pomp (PWM geregeld)

PK

Ketelcircuitpomp

PMi

Mengcircuitpomp

PS

Zonneënergie-bedrijfspomp

INFORMATIE

PS1

Zonneënergie-bedrijfspomp

Onderstaand is een selectie van de meest toegepaste installatieschema's opgenomen. Deze installatieschema's
dienen als voorbeeld. Ze vervangen in geen geval een
zorgvuldige planning van de installatie.

PZ

Circulatiepomp

RDS2

Drukstation

RoCon BF

Regeling GCU compact

EHS157068

Regeling mengcircuit

RPS4

Regelings- en pompeenheid zonnesysteem

Verdeelnet koud water

SK

Zonne-energie collectorveld

2

Verdeelnet warm water

SV

Veiligheids overdrukklep

3

Voeding ruimteverwarming

t AU

Buitenthermometer

Retour ruimteverwarming

t DHW

Boilertemperatuursensor

5

Mengcircuit

t Mi

Voedingtemperatuursensor mengcircuit

6

Circulatie

7

Terugslagklep, voorkomt terugstroming

TK

Solaris temperatuursensor collector

Circulatieremmen

TR

Solaris temperatuursensor retour

Zonne-energiecircuit

TS

Solaris temperatuursensor boiler

TV

Solaris temperatuursensor aanvoer

VOORZICHTIG
Wij adviseren om de GCU compact met zwaartekrachtremmen van kunststof uit te voeren. Deze zijn geschikt voor
bedrijfstemperaturen tot max. 95 °C.

8.1

Aansluiting hydraulische systeem

Op de aan de achterkant van deze handleiding aangegeven internetsite van treft u nog meer schema's aan.
Afkorting.
1

4

7a
8
3UV DHW

Omschrijving

3‑weg-verdeelklep (warm water/verwarming)

VS
Tab. 8-1
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8

Hydraulische aansluiting

Afb. 8-1

GCU compact 3xx (voorbeeld) met DrainBack-zonnesysteem

Afb. 8-2

GCU compact 5xx (voorbeeld) mit druk-zonnesysteem
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9

Inspectie en onderhoud

9

Inspectie en onderhoud

Afdekkap en boiler reinigen

9.1

Algemene inspectie en onderhoud

▪ Geen reinigingsmiddelen met agressieve oplosmiddelen gebruiken (beschadigen de kunststofoppervlakken).

De regelmatige inspectie en onderhoud van de CV-installatie vermindert het energieverbruik en waarborgt een lange levensduur en
storingsvrije werking.

▪ Reiniging van kunststofdelen alleen met zachte doeken en milde
reinigingsmiddelen.

9.2.1

Aansluitingen en leidingen controleren

INFORMATIE

WAARSCHUWING

De inspectie en het onderhoud dienen eenmaal per jaar,
indien mogelijk vóór de verwarmingsperiode, door bevoegde en geschoolde verwarmingstechnici te worden uitgevoerd. Op deze wijze zijn storingen tijdens het stookseizoen uit te sluiten.

Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden aan stroom en
gas transporterende onderdelen kan leven en gezondheid
van personen in gevaar brengen en de werking van de
GCU compact nadelig beïnvloeden.
▪ Reparaties van elektrische delen of gasleidingen van
de GCU compact mogen alleen worden uitgevoerd
door erkende verwarmingstechnici die daartoe door de
gas- of energiebedrijven zijn gemachtigd.

Voor de waarborging van regelmatige inspectie en onderhoud adviseren wij om een inspectie- en onderhoudsovereenkomst af te sluiten.
Te controleren bij de jaarlijkse inspectie

1

Afdekking verwijderen

▪ Algemene toestand van de CV-installatie, visuele inspectie van
aansluitingen en leidingen.
▪ Condenswaterafvoer controleren en indien nodig reinigen.
▪ Controle van de waterdruk van de koudwatervoorzieningen
(<6 bar), indien nodig montage of instelling van een drukreductor.
▪ Werking van de brander en de branderinstellingen.
▪ Visuele controle boilervulpeil boilerwater (zie Hfst. 9.2.2).
Evt. water bijvullen (zie Hfst. 9.2.5) en de oorzaak voor een te
laag vulpijl opsporen en verhelpen.
▪ Controle van de systeemwaterdruk aan de regeling RoCon BF
van de GCU compact.
Indien nodig water in het verwarmingssysteem bijvullen tot de
drukweergave binnen het toegestane bereik ligt (zie Hfst. 9.2.6).
Jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden

Afb. 9-1

Haak de afdekkap aan de achterzijde los, til deze op en
neem de kap naar voren toe weg.

2

Alle rookgas- en waterleidingen en aansluitingen op lekkages en
beschadigingen controleren. Bij schade de oorzaak opsporen en
beschadigde onderdelen vervangen.

3

▪ Documentatie van de onderhoudswerkzaamheden in het bedrijfshandboek.

Alle onderdelen van het rookgassysteem op lekkages en beschadigingen controleren. Beschadigde delen repareren of vervangen.

4

▪ Voor het opnieuw in bedrijf stellen van de GCU compact na onderhoudswerkzaamheden moet aan de voorwaarden voor de inbedrijfstelling conform Hfst. 5.2 zijn voldaan en moeten ze gecontroleerd zijn.

Alle elektrische onderdelen, verbindingen en leidingen controleren. Beschadigde onderdelen repareren.

9.2.2

▪ Reiniging van de branderonderdelen, branderkamer en verwarmingsoppervlakten.
▪ Uitwendige reiniging van het reservoir en de afdekkap.
▪ Vervanging van aan slijtage onderhavige delen (indien nodig).

9.2

GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

Inspectie- en
onderhoudswerkzaamheden

Verbrandingsgevaar door heet boilerwater.
▪ Laat voor demontage van de condenswaterafvoerleiding de boiler voldoende afkoelen.

GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE
Stroomgeleidende onderdelen kunnen bij aanraking tot
een elektrische schok leiden en zo levensgevaarlijk letsel
en brandwonden veroorzaken.
▪ Vóór het begin van de onderhoudswerkzaamheden
aan de GCU compact moet hij van de voeding worden
gescheiden (zekering, hoofdschakelaar uitschakelen)
en tegen onbedoeld opnieuw inschakelen worden beveiligd.

Brandkamer en condenswaterafvoer
controleren en reinigen

▪ Draag veiligheidshandschoenen.
Aansluiting en afvoerleiding van de condenswaterafvoering moeten
van verontreinigingen worden ontdaan.
1

Indien er een zonne-systeem (DrainBack-systeem) aangesloten
en in bedrijf is, deze uitschakelen en de collectoren aftappen.

2

Brander demonteren, branderoppervlak controleren en indien
nodig reinigen (zie Hfst. 7.4 en Hfst. 9.2.4).

GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN
Gevaar voor verbranden door hete oppervlakten.
▪ Alvorens te demonteren, de brander voldoende laten
afkoelen.
▪ Draag veiligheidshandschoenen.
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9

Inspectie en onderhoud

Afb. 9-2
3

Visuele controle van de brandkamer

Brandkamer op verontreinigingen controleren.
INFORMATIE
Onder bepaalde omstandigheden kunnen er droge afzettingen aan de oppervlakken van de warmtewisselaar optreden. Die kunnen het rookgastraject verstoppen en zo de
efficiëntie van de HR-ketel verminderen.
De afzettingen (zie Afb. 9-3) zitten normaal gesproken los
op de lamellen van de bovenste buizen van de warmtewisselaar. Ze moeten met een stofzuiger weggezogen worden. Afzettingen tussen de lamellen kunnen bij gelijktijdige
afzuiging met een kunststof borstel (bijv. vaatborstel) losgemaakt en verwijderd worden.

Afb. 9-4

Afzettingen uit de brandkmaer wegzuigen
INFORMATIE
Afzettingen op de buizen van de warmtewisselaar moeten
droog afgezogen worden.
De brandkamer in de eerste instantie niet spoelen, omdat
de afzettingen bij het spoelen eventueel de condenswaterafvoer kunnen verstoppen.

5

Vrije condenswaterafvoer uit de brandkamer controleren:

Na de droge reiniging van de brandkamer moet de vrije afvoer van
het condenswater gecontroleerd worden.
▪ Ca. 1 liter water in de brandkamer doen en controleren of het vlot
via de condenswaterfvoer wegstroomt.
Afb. 9-3
4

Afzettingen op buizen van de warmtewisselaar

Brandkamer reinigen.

▪ Als er tekenen van verstopping te zien zijn (trage afvoer met een
dunne straal, zeer lang nadruppelen), moet de verwarmingscel
gedemonteerd en het in het boilerdeksel geïntegreerde condenswatersifon en de condenswaterafvoer gereinigd worden. De bijbehorende handleiding „GCU2_Heatcell“ staat op de op de achterkant van deze handleiding vermelde website.
INFORMATIE
Als de verwarmingscel wordt gedemonteerd, moet de condenswaterstomp altijd worden vervangen!
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9
9.2.3

Vulpeil van de boiler controleren

1

Visuele controle boilerpeil (vulpeilaanduiding).

2

Eventueel vulpeil corrigeren en de oorzaak voor een te laag vulpijl bepalen en verhelpen.

3

Aansluiting overloopslang en -afvoerslang op lekkage, vrije doorgang en hellingshoek controleren.

Inspectie en onderhoud

INFORMATIE
Onder de onderhoudswerkzaamheden valt ook het nagaan
of voor de veiligheid belangrijke onderdelen hun nominale
levensduur bereikt hebben:
▪ Automatische ontsteking: 10 jaar of 250 000 branderstarts,
▪ Veiligheids-gasregelblok: 10 jaar of 250 000 branderstarts,
▪ Overdruk-veiligheidsklep: 10 jaar.
3
4

Indien nodig defecte onderdelen vervangen.
Branderflens op het ketellichaam monteren (zie Hfst. 7.4).
▪ Principieel nieuwe branderflensafdichting voor het branderoppervlak (EDS 15‑20 GCU2(1), EDS 24‑28 GCU2(2)) plaatsen.

5

Gasleiding op lekkages controleren.

6

Start de brander, controleer de branderflens op dichtheid.

7

Verbrandingswaarden controleren:
▪ Rookgastemperatuur aan de meetpunten van de rookgasleiding. (Streefwaarde < 80 °C),
▪ O2- resp. CO2-gehalte (zie Hfst. 7.3.1),
▪ CO-gehalte (streefwaarde < 70(1) / 100(2) ppm bij vollast).

Als de verbrandingswaarden niet in het streefbereik liggen, moet de
brander, overeenkomstig Hfst. 7.3, worden afgesteld.
Afb. 9-5

Condenswaterafvoer en boileroverloop controleren

9.2.4

Brander controleren en reinigen

INFORMATIE
Wij adviseren om alle gemeten waarden en de uitgevoerde
werkzaamheden met datum en handtekening in te voeren
in het bijgeleverde bedrijfshandboek.

GEVAAR: ONTPLOFFINGSGEVAAR
Uitstromend gas is levensgevaarlijk en kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Ook een zeer geringe
vonkvorming kan een zware explosie tot gevolg hebben.

9.2.5

▪ Uitsluitend door het gas- of energiebedrijf geautoriseerde en geschoolde verwarmingsmonteurs mogen werkzaamheden uitvoeren aan gasvoerende onderdelen.

VOORZICHTIG
Vullen van de boiler met een te hoge waterdruk of een te
grote doorstroming kan beschadigingen aan GCU compact
veroorzaken.

In de regel werkt de brander zonder slijtage. Ondanks dat kunnen er
verontreinigingen optreden die foutieve verbrandingswaarden opleveren en de afvoer van condenswater zouden kunnen belemmeren.
Daarom moet de brander gedemonteerd (zie Hfst. 7.4), gereinigd en
indien nodig opnieuw afgesteld worden (zie Hfst. 7.3).
Brander controleren
De inspectie van de brander omvat tevens visuele inspectie van de
staat van brander en metingen van het rookgas.

▪ Vul slechts met een waterdruk van < 6 bar en een aanvoersnelheid van < 15 l/min.
Zonder geïnstalleerd

Voor nauwkeurige informatie omtrent montage en demontage van de brander, zie Hfst. 7.4.

Vulslang met retourblokkering (1") op de aansluiting "zonnesysteem - toevoer" (Afb. 9-6, pos. 1) aansluiten.

2

Boiler van de GCU compact vullen tot er water aan de overloopaansluiting (Afb. 9-6, pos. 2) vrijkomt.

3

Vulslang met terugstroombe (1") weer verwijderen.

Met geïnstalleerd

Reinig het branderoppervlak (voorzichtig afzuigen van de zijde
van de geperforeerde plaat, voor zover vervuiling zichtbaar is).
INFORMATIE
Blaas het branderoppervlak nooit met perslucht af. Dat kan
wijzigingen van de oppervlaktestructuur veroorzaken die
latere geluiden van de brander met zich mee kunnen brengen

2

zonnesysteem

1

Vulaansluiting met KFE-kraan (toebehoren: KFE BA) op de regelings- en pompeenheid van het zonnesysteem (RPS4) monteren.

2

Vulslang met terugstroombeveiliging (1/2") op de vooraf geïnstalleerde KFE-kraan aansluiten.

3

Boiler van de GCU compact vullen tot er water aan de overloopaansluiting (Afb. 9-6, pos. 2) vrijkomt.

4

Vulslang met antiretourklep (1/2") weer verwijderen.

Tot de inspectie behoort voorts:
1

zonnesysteem

1

INFORMATIE
Voor nauwkeurige informatie omtrent het controleren en instellen van de brander, zie Hfst. 7.3.

Boiler vullen, bijvullen

Visuele controle van de onstekings- en ioniseringselektroden op
beschadiging en afstand tussen de elektroden (zie Hfst. 7.3.5).
(1)
(2)

GCU compact 315 / 320 / 515 / 520 (Biv)
GCU compact 524 / 528 (Biv)
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Inspectie en onderhoud
9.2.6

Verwarmingssysteem en boilerlaadcircuit
vullen, bijvullen
GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE
Tijdens het vullen kan er water uit eventuele lekpunten vrijkomen dat met aanraking met onder stroom staande onderdelen elektrische schokken kan veroorzaken.
▪ Voor het vullen de GCU compact stroomloos schakelen.
▪ Na de eerste vulling en voor het inschakelen van de
GCU compact met de voedingsschakelaar moet er gecontroleerd worden of alle elektrische onderdelen en
verbindingspunten droog zijn.
WAARSCHUWING
Vervuiling van drinkwater is schadelijk voor de gezondheid.
▪ Bij het vullen van het verwarmingssysteem moet het terugstromen van verwarmingswater in de drinkwaterleiding uitgesloten zijn
INFORMATIE
Aanwijzingen voor de wateraansluiting (zie Hfst. 4.6) en
voor de waterkwaliteit (zie Hfst. 1.2.5) in acht nemen.

Afb. 9-6

Vullen bufferboiler - zonder aangesloten DrainBack-zonnesysteem
1
2

zonne-energiesysteem - aanvoer
Veiligheidsoverloop
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9
2

Controleer, of de kap van de automatische ontluchter (Afb. 9-8,
pos. A) geopend is.

Afb. 9-8

Ontluchterkap losnemen
A

Waterkraan (Afb. 9-7, pos. 6) van de toevoerleiding openen.

4

KFE-kraan (Afb. 9-7, pos. 2) openen en manometer (Afb. 9-7,
pos. 8) in de gaten houden.

5

Installatie met water vullen tot aan de manometer de streefdruk
van de installatie (installatiehoogte + 2 m is bereikt, hierbij
komt 1 m waterkolom overeen met 0,1 bar). De overdrukklep
mag niet geactiveerd worden!

6

KFE-kraan (Afb. 9-7, pos. 2) sluiten.

7

Hydraulisch blok ontluchten (zie Hfst. 9.2.7).

8

Waterkraan (Afb. 9-7, pos. 6) van de toevoerleiding sluiten.

9

Vulslang (Afb. 9-7, pos. 1) met terugstroombeveiliging van de
KFE-kraan (Afb. 9-7, pos. 2) scheiden.

1

Hydraulisch blok ontluchten

Controleer, of de kap van de automatische ontluchter (Afb. 9-8,
pos. A) geopend is.

Verwarmings- en boilercircuit vullen (weergegeven aan
de GCU compact 5xx)
Vulslang met retourblokkering (en manometer(1))
KFE-kraan
Kogelkraan verwarming - retour
Kogelkraan verwarming - aanvoer
Klepaandrijving
Ontgrendelingstoets van de aandrijfblokkering
Waterkraan
Automatische ontluchter
Manometer
3‑weg-verdeelklep
3‑weg-mengklep

1
2
3
4
5.1
5.2
6
7
8
3UV DHW
3UVB1

1

Kap van de automatische ontluchter

3

9.2.7

Afb. 9-7

Inspectie en onderhoud

Vulslang (Afb. 9-7, pos. 1) met keerklep en een externe manometer(1) (in het gebouw) op de KFE-kraan (Afb. 9-7, pos. 2) aansluiten en met een slangklem tegen wegglijden beveiligen.
(1)

Afb. 9-9

Ontluchtingsslang aansluiten
B

Handmatige ontluchtingsklep

2

Voorzie de handmatige ontluchtingsklep (Afb. 9-9, pos. B) van
een slang en leid de slang weg van het apparaat. Open het ventiel, tot er water naar buiten komt.

3

Voeding van de GCU compact inschakelen.

indien niet reeds geïnstalleerd in het verwarmingssysteem
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9
4

Inspectie en onderhoud
Activeer de ontluchtingsfunctie (zie megeleverde handleiding
van de regelaar).
–

Door het activeren van de ontluchtingsfunctie start de
RoCon BF regeling een vast gedefinieerd
procesprogramma, met start-stopbedrijf van de
geïntegreerde cv-circulatiepomp en met verschillende
standen van de in de GCU compact geïntegreerde 3‑wegkleppen.

–

Aanwezige lucht, kan tijdens de ontluchtingsfunctie via het
automatische ontluchtingsventiel ontsnappen en het aan de
GCU compact aangesloten hydraulisch circuit wordt ontlucht.
INFORMATIE
Het activeren van deze functie is geen vervanging van het
op correcte wijze ontluchten van het verwarmingssysteem.
Voor het activeren van deze functie moet het verwarmingssysteem volledig zijn gevuld.

5

Controleer de waterdruk en vul, indien nodig, water bij
(zie Hfst. 9.2.5).

6

Herhaal het ontluchtings-, controle- en bijvulproces zo lang, tot:
–

Alle lucht is afgevoerd.

–

Een voldoende hoge waterdruk is bereikt.
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10
10.1

INFORMATIE

Fouten en storingen

Nauwkeurige informatie over de regeling en over het schakelpaneel van de ketel en over de instellingen van de bedrijfsmodi en parameters staat vermeld in Hfst. 6 en in de
documentatie „Regeling RoCon BF“, die in de leveringsomvang is inbegrepen.

Fouten signaleren en storingen
verhelpen

De elektronica van de GCU compact
▪ geeft een fout aan met een rode achtergrondverlichting van het
display,
▪ geeft de foutcode eop het display aan.

Storing verhelpen
1

Oorzaak van de storing opsporen en verhelpen.

2

Niet vergrendelende fouten (zie Hfst. 10.3) worden weergegeven
zolang de storingsoorzaken aanwezig zijn. Zodra de oorzaak is
weggenomen, loopt het apparaat normaal door.

3

Vergrendelende fouten met foutcode op het display (zie
Hfst. 10.4).

Een geïntegreerd foutgeheugen slaat maximaal 15 foutmeldingen op
die als laatste zijn opgetreden.
Naargelang de bedieningsmodus worden de foutmeldingen ook naar
de aangesloten ruimtestations of ruimtethermostaten gestuurd.

Fouten en storingen

▪ Door ten minste 5 s op de exit-toets onder het display te drukken het "Speciaal niveau" oproepen en de vergrendeling ongedaan maken (menugeleid).

10.2

Overzicht van mogelijke storingen
Storing

Mogelijke oorzaak

CV-installatie buiten
Geen netspanning
werking (hoofdschakelaar niet verlicht, geen
display)

Mogelijke oplossing
▪ Hoofdschakelaar ketel inschakelen.
▪ Hoofdschakelaar verwarmingsruimte inschakelen.
▪ Zekering huisaansluiting controleren/inschakelen.
▪ Zekering schakelveld ketelbediening controleren/vervangen.
Gebruik alleen zekeringen van hetzelfde type!

Verwarming warmt niet CV is niet gereed (bijv. het tijdprogramma bevindt
op
zich in de temperatuurverlagingsfase, buitentemperatuur te hoog)

▪ Ingestelde bedrijfsmodus controleren.(1)

CV warmt niet voldoen- Verwarmingskarakteristiek te laag
de op

▪ Parameterwaarde verhogen(1)

▪ Opvraagparameters controleren(1) (bijv. tijdprogramma).

▪ Hydraulische afstelling uitvoeren.

Water wordt niet warm

Boiler is niet gereed (bijv. het tijdprogramma bevindt ▪ Ingestelde bedrijfsmodus controleren.(1)
zich in de temperatuurverlagingsfase)
▪ Opvraagparameters controleren.(1)

Water wordt niet warm
genoeg

Boilertemperatuur te laag

▪ De nominale temperatuur van het warme water verhogen.(1)

Debiet te hoog

▪ De tapsnelheid verkleinen, debiet begrenzen.

Brandervermogen te laag

▪ Zie storing “maximaal brandervermogen te laag”.

Branderinstelling onjuist

▪ Branderinstelling controleren en indien nodig aanpassen (zie
Hfst. 7.3).

Maximaal brandervermogen te laag

▪ Veiligheidsgasregelblok vervangen.
Weerstand lucht-/rookgas te hoog

▪ Leidingen op verontreinigingen controleren.
▪ Zo nodig leidingen met een grotere diameter gebruiken voor
de toevoerlucht of het afgas.

Brander start niet op

Storingsblokkering

▪ Oorzaak storing opsporen en wegnemen.
▪ Vergrendeling opheffen (zie Hfst. 10.4).

Verkeerde bedrijfsmodus actief

(1)

▪ Instelling van de bedrijfsmodus controleren en juist instellen.
Ook de omschakeling van de bedrijfsmodus door een externe
bron (EXT-schakelcontact, kamerthermostaat) controleren.

zie documentatie „Regeling RoCon BF“
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Fouten en storingen
Storing

Mogelijke oorzaak

Branderventilator komt Geen netspanning op brander
ondanks branderopvraag niet in werking

Mogelijke oplossing
▪ Stekker X1 aan de automatische ontsteking insteken vastklikken.
▪ Spanning aan de klemmen L-N van de stekker X1 controleren.
▪ Zekering controleren/vervangen.

Stekkerverbindingen van de schakelveldprintplaat of ▪ Stekkerverbindingen controleren / insteken.
van de automatische ontsteking zitten los
Branderventilator defect (lager vastgelopen)

▪ Branderventilator vervangen.

Geen gasdruk

▪ Gasaansluiting controleren.

Lucht in de gasleiding

▪ Gasleiding ontluchten.

Gasregelblok gaat niet open

▪ Stekkerverbinding tussen veiligheids-gasregelblok en automatische ontsteking controleren en op de juiste wijze insteken.
▪ Veiligheids-gasregelblok controleren (druk tijdens ontsteking
nul).
▪ Veiligheidsgasregelblok vervangen.
▪ Automatische ontsteking vervangen.

Brander start hard

Geen ontsteking

▪ Zie storing “Geen ontsteking”.

Startvertraging door slechte ontsteking

▪ Ontstekingselektroden afstellen.
▪ Startvermogen controleren en indien nodig aanpassen.

Geen ontsteking

Veel bedrijfsrumoer

Ontstekingselektroden kortgesloten

▪ Ontstekingselektroden controleren, indien nodig instellen of
vervangen.

Afstand ontstekingselektroden te groot

▪ Ontstekingselektroden controleren en indien nodig instellen.

Ontstekingselektroden vervuild of vochtig

▪ Ontstekingselektroden reinigen en branderinstelling controleren.

Ontstekingselektroden afgebrand

▪ Ontstekingselektroden vervangen.

Isolatielichaam gesprongen

▪ Ontstekingselektroden vervangen.

Ontstekingstransformator defect

▪ Ontstekingstransformator vervangen.

Ontstekingskabel defect, overslagen

▪ Ontstekingskabel vervangen en oorzaak opsporen.

Automatische ontsteking defect

▪ Automatische ontsteking vervangen.

Onjuiste branderinstelling

▪ De branderinstelling corrigeren.

Houder branderventilator beschadigd

▪ Zie storing "Sterk fluitend, mechanisch geluid".

Thermo-akoestiek

▪ Toevoerverzamelbuis (zie Afb. 7-3, pos. 13) op venturisproeier steken.
▪ De branderinstelling corrigeren.

Sterk fluitend, mechanisch geluid

Lager branderventilator defect

▪ Branderventilator vervangen.

STB-afschakeling

Waterdebiet te klein vanwege ingesloten lucht

▪ Installatie ontluchten.

Waterdebiet te klein vanwege snel sluitende kleppen ▪ Langzaam of tijdelijk verschoven sluitende kleppen plaatsen,
indien nodig overstroomklep monteren.
in het hele verwarmingsnet
Pompstilstand
Storende pompgeluiden Te hoge pompdruk
Slecht afgesteld warmteverdeelsysteem

▪ Net- en PWM-stuursignaalaansluiting controleren, indien nodig pomp vervangen.
▪ Maximaal pompvermogen reduceren (instelling van parameter
[Max. vermogen pomp] stapsgewijs verlagen – niet onder
65%).(1)
▪ Hydraulische afstelling uitvoeren.

Tab. 10-1

Mogelijke storingen aan de GCU compact

(1)

zie documentatie „Regeling RoCon BF“
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10
10.3

Foutcodes

Code
E 12

Fouten en storingen

Module/aanduiding
Automatische ontsteking
blokkerende fout

Fout
tV of tR defect (draadbreuk, kortlsuiting) of veiligheidstemperatuurbegrenzer STBK is geactiveerd (bijv.
watertekort of pomp defect)

E 65,
E 128,
E 193

Bij kalibratie te grote afwijking tegenover vorige waarde (> 20, vuile toevoerlucht, elektrodevervanging,
elektrode defect).

E 129

Aanvoertemperatuur overschrijdt begrenzertemperatuur (te hoge temperratuur, geen warmteafgifte).

E 130

Retourtemperatuur overschrijdt begrenzertemperatuur (te hoge temperratuur, geen warmteafgifte).

E 132

2× geen vlamvorming aan het einde van de veiligheidstijd (geen gas, kleppen gaan niet open, geen ontstekingsvonk).

E 138

2× vlamuitval aan het einde van de veiligheidstijd (ionisatie-elektrode defect of vervuild)

E 148

Gasklep negatief. Er wordt 15 s na het uitschakelen van de brander nog een vlam herkend (gasklep
hangt vast).

E 152

Tijdens de voorventilatie en naventilatie wordt het toerental niet bereikt (branderventilatie defect, voeding
naar de ventilatie, elektronische fout in de ventilatie, draadbreuk).

E 154

Ventilatiestilstand niet bereikt (branderventilatie defect, elektronische fout in de branderventlatie).

E 158

EEPROM fout (parameter fabrikant).

E 159

EEPROM fout (veiligheidsparameter).

E 189

Regelaafwijking tijdens ionisatieproces te hoog (vanaf 2e fout) (foutieve branderaarding of voeding automatische ontsteking, gasstromingsdruk te laag, ionisatie-elektrode verbogen of geoxideerd, ionisatietraject foutief, veiligheids-gasregelblok defect).

E 190

Niet-toegestane gasarmatuuraansturing binnen de 10 s (vanaf 2e fout) of
Ventilatie ligt onder de 80 % van het minimum toerental binnen de 10 s (vanaf 2e fout).
(branderventilatie defect, verkeerde gassoort ingesteld, ontbrekende/onjuiste gassproeier, veiligheidsgasregelblok defect, gasstromingsdruk te laag).

E 191

Interne elektronicafout - vanaf 2e fout (apparaat uit- en weer inschakelen).

E 192

Bij kalibratie minimum grenswaarde overschreden (rookgasrecirculatie, elektroden geoxideerd, ionisatietraject foutief, slechte aarding, overgangsweerstanden).

E 194

Onderbreking tijdens de kalibratie (geen warmeafgifte, minimum kalibratietijd niet aangehouden).

E 195

Niet-toegestane interne waarde (elektronicafout).

E 202

Bij kalibratie maximum grenswaarde overschreden (vervuilde aanvoerlucht, te hoge basiswaarde).

E 215

EEPROM fout (elektronicafout).

E 226

Bij ruststandscontrole fout in de vlamversterkeranalyse geconstateerd (elektronicafout, kortsluiting ionisatie-elektrode of -kabel).

E 227

Interne fout van de automatische ontsteking.

Tab. 10-2

Foutcodes vergrendelende storingen (door de automatische ontsteking herkenbaar)

In de foutweergave wordt als plek "In het apparaat:" "Verwarmingsmodule" aangegeven
Code

Module/aanduiding

Fout

E2

Automatische ontsteking

Retourtemperatuur overschrijdt sensortemperatuur (te hoge temperratuur, geen warmteafgifte).

E6

Tijdelijke storing, branderafschakeling, automatische
vrijgave als de oorzaak
voor de fout niet meer aanwezig is

Aanvoertemperatuur overschrijdt sensortemperatuur (te hoge temperratuur, geen warmteafgifte).

E 32
E 43

Te lage spanning bij de 230 V voeding resp. de 18 V interne gelijkspanning (elektronicatfout, apparaat in-/
uitschakelen).
Retourtemperatuur (tR1) is hoger dan de aanvoertemperatuur (tV1) + 12 K gedurende meer dan 5 s.

E 44

Aanvoertemperatuurstijging te snel.

E 45

Spreiding (tV1 - tR1) te groot.

E 66

Onderbreking tijdens de kalibratie (geen warmeafgifte, minimum kalibratietijd niet aangehouden).

E 90

Communicatie tussen de automatische ontsteking en de schakelveldprintplaat van de regeling in storing
(kabel- en stekkerverbindingen controleren, totale reset, schakelveldprintplaat van de regeling vervangen,
automatische ontsteking vervangen).

E 96

5× reset binnen de 15 min. Nieuwe reset pas na 15 min mogelijk.

E 98

Bij ruststandscontrole fout in de vlamversterkeranalyse geconstateerd (elektronicafout, kortsluiting ionisatie-elektrode of -kabel).

E 99

Interne fout van de automatische ontsteking.
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Fouten en storingen

Code

Module/aanduiding

Fout

E4

Automatische ontsteking

E5

Tijdelijke storing, aparaat
probeert opnieuw te starten Vlamuitval in vlamstabilisatie (ionisatie-elektrode defect of vervuild).
Vlamuitval aan het einde van de veiligheidstijd (ionisatie-elektrode defect of vervuild).

E 10

1× geen vlamvorming aan het einde van de veiligheidstijd (geen gas, kleppen gaan niet open, geen ontstekingsvonk).

E 24

Toerental onder-/overschrijdt de min. en max. grenzen tijdens de vlamstabilisatie of de regelaarwerking
(ventilatie defect, voeding naar de ventilatie, elektronicafout in de ventilatie, daardbreuk).

E 55

Vlamuitval bij regelwerking (invloed door hevige wind, geen gas, strroom- of signaalonderbreking aan het
veiligheids-gasregelblok)
Na een nieuwe start wordt het apparaat een uur met beperkt modulatiebereik gebruikt. Het laagste vermogen wordt tot ca. 8 kW bij apparaten tot 20 kW nominaal vermogen en ca. 12 kW bij apparaten met
een hoger nominaal vermogen beperkt.

E 61

Regelafwijking tijdens de ionisatieprocedure te hoog (1e fout) (onjuiste branderaarding of voeding automatische ontsteking, gasstromingsdruk te laag, ionisatie-elektrode verbogen of geoxideerd, ionisatietraject foutief, veiligheids-gasregelblok defect).

E 62

Niet-toegestane gasarmatuuraansturing binnen de 10 s (vanaf 1e fout) of
ventilatie ligt onder de 80 % van het minimum toerental binnen de 10 s (eenmalige fout).
(branderventilatie defect, verkeerde gassoort ingesteld, ontbrekende/onjuiste gassproeier, veiligheidsgasregelblok defect, gasstromingsdruk te laag).

E 63

Interne elektronicafout - vanaf - 1e fout (apparaat uit- en weer inschakelen).

E 68

Niet-toegestane GPV-offsetwaarde (veiligheids-gasregelblok defect).

E 69

Tijdens de aanpassing, binnen de tolerantietijd geen stabiele hoedanigheid in de deellast bereikt (windinvloed, toerentalschommelingen ventilatie).

Tab. 10-3
Code

Foutcodes tijdelijke storingen (door de automatische ontsteking herkenbaar)
Module/aanduiding

Fout

Mogelijke oplossing

Meerwaarde buiten het meetbereik, temperatuursensor defect.

▪ Kabel-, klem- en stekkerverbindingen controleren.

Interne fout

▪ Algehele reset

E 72

Interne mengersensor

E 75

Buitentemperatuursensor

E 76

Boilertemperatuursensor

E 81

Eeprom

E 88

Schakelveldprintplaat regeling

▪ Schakelveldprintplaat van de regeling vervangen.

E 91

Aangesloten CAN-modules Buscodering van een CAN-module dubbel aanwezig.

▪ Busadressen correct instellen.

E 129

Druksensor

Meetwaarde buiten het meetbereik, sensor / tempe- ▪ Kabel-, klem- en stekkerverbindingen controleren.
ratuursensor defect.
▪ Sensor / temperatuursensor vervangen.

E 198

Debietsensor

Debiet te laag

▪ Verwarmingscirculatiepomp / filter / verwarmingsnet controleren.

E 200

Communicatie automatische ontsteking

Communicatie tussen de automatische ontsteking
en de schakelveldprintplaat van de regeling in storing.

▪ Kabel- en stekkerverbinding controleren.

▪ Temperatuursensor vervangen.

▪ Algehele reset
▪ Printplaat van de Gas Combi Unit 2 vervangen.
▪ Automatische ontsteking vervangen.

W 8001 Debietsensor

Debiet heeft de minimum grens onderschreden

E 8002

Debiet onder minimum grens (300 l/h)

▪ Parameterinstellingen controleren (zie handleiding van de regeling).
▪ Buizen en kleppen op verstopping controleren.
▪ Geïntegreerde circulatiepomp controleren.
▪ Ketel reinigen.

W 8003 Rookgastemperatuur

De rookgastemperatuur heeft de grenstemperatuur
overschreden.

E 8004

De rookgastemperatuur heeft de toegestane absolute maximum waarde overschreden.

E 8006 Waterdruk

Meetwaarde beneden toegestane minimum waarde ▪ Verwarmingswater bijvullen.

W 8006

Waarschuwing: maximum toegestaan drukverlies
overschreden

▪ Dichtheidscontrole.

W 8007

Waarschuwing: meetwaarde boven toegestane
maximum waarde.

▪ Membraanexpansievat controleren.

Tab. 10-4

▪ Verwarmingswater aflaten.

Foutcodes (door schakelveldplaat herkenbaar)

In de foutweergave wordt als plek "In het apparaat:" "Ketel" aangegeven
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10
10.4

Fouten en storingen

Branderstoringen en STBstoringen verhelpen
GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN
Verbrandingsgevaar bij STB-storing door een zeer heet ketellichaam.
▪ Raak geen metalen delen aan de ketel aan.
▪ Laat de ketel afkoelen.
▪ Draag veiligheidshandschoenen.
INFORMATIE
De telkens laatste foutoorzaak wordt in het apparaat opgeslagen en kan ook na een spanningsuitval bij het opnieuw
inschakelen van het apparaat gereconstrueerd worden

Door de automatische ontsteking herkende vergrendelende fouten
kunnen alleen met de hand direct aan de ketel worden ontgrendeld.
Automatische ontsteking ontgrendelen:
Voorwaarden: De storingsoorzaak is verholpen, de brander is elektrisch aangesloten.
1

GCU compact inschakelen.

2

Exit-toets (Afb. 6-1, pos.13) minimaal 5 s. indrukken.
è Menu "Speciaal niveau" wordt weergegeven.

3

Met de draaiknop het niveau "FA-fout" selecteren.
è Foutcode en vraag "resetten?" worden getoond.

4

Met de draaitoets "Ja" selecteren.

5

Selectie bevestigen met een korte druk op de draaiknop.
è Fout is gereset.

6

Afbreken en teruggaan door opnieuw op de Exit-toets te drukken.

Veiligheidstemperatuurbegrenzer STBK ontgrendelen
Als er door de veiligheidstemperatuurbegrenzer STBK (zie
Afb. 12-5) een te hoge temperatuur aan het ketellichaam wordt herkend (bijv. watertekort of pomp defect), wordt de sensorkabel naar
de aanavoertemperatuursensor vergrendelend onderbroken.
Daardoor wordt en een foutcode met code E12 aangemaakt.
Na het verhelpen van de fout en voldoende afkoeling van het ketellichaam moet eerst de STBK worden ontgrendeld (druk op de schakelknop). Vervolgens kan de automatische ontsteking worden ontgrendeld (zie boven).

10.5

Noodbedrijf

Bij verkeerde instellingen van de elektronische regeling kan een
noodbedrijf van de verwarming gehandhaafd worden door aan de regeling de speciale functie " Handmatige modus" te activeren (zie
meegeleverde gebruikshandleiding "Regeling RoCon BF").
Bij intacte 3-weg-kleppen schakelt de GCU compact om naar verwarmingswerking. De noodzakelijke toevoertemperatuur kan met de
draaiknop ingesteld worden.
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11

Buiten bedrijf stellen

11

Buiten bedrijf stellen
GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN
Bij het openen van de zonnesysteem-retouraansluiting en
de verwarmings- en warmwateraansluitingen bestaat er
gevaar voor verbranding en overstroming door ontsnappend warm water.
▪ Boiler of verwarmingssysteem alleen aftappen als die
lang genoeg afgekoeld zijn, met een geschikte voorziening voor het veilige afvoeren of opvangen van het vrijkomende water.
▪ Draag geschikte beschermende kleding.

11.1

Afb. 11-1
Pos.

Tijdelijk stilleggen

Afvoerslang monteren; Optioneel: aansluitstuk van de
veiligheidsoverloop demonteren
Omschrijving

A

KFE-vulaansluiting (toebehoren KFE BA)

VOORZICHTIG

B

Veiligheidsoverloop

Een buiten bedrijf gestelde verwarmingsinstallatie kan bij
vorst bevriezen en beschadigingen oplopen.

C

Slang-aansluitstuk voor veiligheidsoverloop

D

Klemstuk

▪ Laat een buiten bedrijf gestelde verwarminginstallatie
bij gevaar voor vorst leeglopen.

E

Draadeinde

F

Eindstop

▪ Wanneer de CV-installatie niet is geleegd, moet bij gevaar voor vorst de olie- en stroomtoevoer gegarandeerd zijn en de hoofdschakelaar ingeschakeld blijven.

G

Aansluithoek

H

Montagesleutel

J

Afdekking

Als er gedurende een langere periode geen verwarming en warm
water nodig zijn, kan de GCU compact tijdelijk worden uitgeschakeld.

X

Klepinzetstuk

Tab. 11-1

Legenda bij Afb. 11-1 t/m Afb. 11-6

Wij adviseren echter om de installatie op stand-by modus (zie documentatie „Regeling“) te zetten. De verwarmingsinstallatie is dan tegen bevriezing beschermd en de pompen en de kleppenbescherming zijn actief.

Zonder
1

Afdekplaat (Afb. 11-2, pos. J) van vul- en aftapaansluiting verwijderen.

Als bij gevaar voor vorst de gas- en stroomtoevoer niet gegarandeerd kan worden, moet

2

Bij gebruik van een KFE-vulaansluiting (toebehoren KFE
BA):

Zonne-energie-installatie

▪ Afdekkap demonteren aan de handgreep en het schroefdraadstuk (Afb. 11-2, pos. E) uit de boiler schroeven.

▪ de GCU compact volledig geleegd worden,
▪ de nodige vorstbeveiligingsmaatregelen genomen worden voor de
aangesloten CV-installatie en de boiler (bijv. ledigen).
INFORMATIE
Wanneer het vorstgevaar bij onzekere gas- en stroomtoevoer slechts enkele dagen bestaat, hoeft op grond van de
zeer goede warmte-isolatie van de wateraansluiting
GCU compact niet te worden afgetapt, als de boilertemperatuur regelmatig gecontroleerd wordt en niet tot onder de
+ 3 °C daalt.
Hierdoor is het aangesloten warmteverdeelsysteem uiteraard niet tegen vorst beschermd!

11.1.1

Boiler legen

1

Schakel de hoofdschakelaar uit en borg die tegen opnieuw inschakelen.

2

Gasafsluitklep sluiten.

3

Afvoerslang aansluiten op de KFE-vulaansluiting (toebehoren
KFE BA) (Afb. 11-1, pos. A) aansluiten en naar een ten minste
bodemlage afvoerplek leiden.
INFORMATIE
Wanneer geen KFE-vulaansluiting beschikbaar is, kan
als alternatief het aansluitstuk (Afb. 11-1, pos. C) van de
veiligheidsoverloop (Afb. 11-1, pos. B) worden gedemonteerd om voor dit doel te worden gebruikt.
Deze moet na het legen opnieuw worden gemonteerd,
voordat de verwarmingsinstallatie weer in bedrijf wordt gesteld.
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Afb. 11-2

Schroefdraadstuk uitschroeven

3

KFE-vulaansluiting in het schroefdraadstuk (Afb. 11-3, pos. E)
steken en borgen met klemstuk (Afb. 11-3, pos. D).

4

Geschikte opvangbak onder de vul- en leegaansluiting plaatsen.

5

Draai het schroefdraadstuk (Afb. 11-4, pos. E) uit aan de vul- en
aftapaansluiting, verwijder de afsluitdop (Afb. 11-4, pos. F) en
schroef direct het voorgemonteerde schroefdraadstuk met
KFE-vulaansluiting weer in de vul- en aftapaansluiting
(Afb. 11-4).
VOORZICHTIG
Na het verwijderen van de afdichtplug komt er veel opslagwater tegelijk vrij.
Er bevindt zich klep en geen terugslagklep aan de vul- en
leegaansluiting.
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3

Afb. 11-3

Steek de KFE-vulaansluiting in het aansluitstuk en borg deze
met ee steekbeugel (Afb. 11-6).

KFE-vulaansluiting compleet maken

Afb. 11-6

6

Schroef de KFE-vulaansluiting in de vul- en aftapaansluiting

Open de KFE-kraan aan de KFE-vulaansluiting en laat het water uit de boiler weglopen.

Alleen bij

Zonne-energie-installatie

1

Stel het ventielinzetstuk aan het aansluitstuk zo in, dat de weg
naar de blindstop is afgesloten (Afb. 11-5).

2

Plaats een geschikte opvangbak en verwijder de blindstop uit
het aansluitstuk (Afb. 11-5).

KFE-vulaansluiting in aansluitstuk monteren

4

KFE-kraan aan KFE-vulaansluiting openen.

5

Stel het ventielinzetstuk aan het aansluitstuk zo in, dat de weg
naar de afvoerslang geopend wordt (zie ook Afb. 11-5) en laat
het water uit de boiler weglopen.

11.1.2

Afb. 11-4

Buiten bedrijf stellen

Verwarmings- en warmwatercircuit
leegmaken

1

Schakel de hoofdschakelaar uit en borg die tegen opnieuw inschakelen.

2

Gasafsluitklep sluiten.

3

Aftapslang aan de KFE-kraan van de GCU compact aansluiten.

4

KFE-kraan aan de GCU compact openen.

5

Laat het verwarmings- en warmwatercircuit leeglopen.

6

Aanvoer en retour van de verwarming evenals de koudwateraanvoer en warmwaterterugloop op de GCU compact scheiden.

7

Verwijder de warmte-isolatie van de hydraulische groep (zie
Hfst. 4.4.3).

8

Neem de verbinding hydraulische groep/verwarmingscel los (veiligheidssteekbeugel uittrekken), demonteer de 3‑wegklep 3UV
DHW en de warmtewisselaar naar de boiler.

9

Hydraulische groep verwijderen.

10 Sluit de afvoerslang steeds zo aan op de koudwatertoe- en -afvoer en aan de warmtewisselaar naar de boiler, dat de slangopening zich dicht boven de vloer bevindt.
11 Laat de afzonderlijke warmtewisselaars na elkaar volgens het
hevelprincipe leeglopen.
12 Monteer de hydraulische groep weer, sluit deze weer aan en
breng de warmte-isolatie weer aan (stappen 7 tot 9 in omgekeerde volgorde).

Afb. 11-5

Blokkeer het ventielinzetstuk, verwijder de blindstop uit
het aansluitstuk

Daikin Altherma C Gas ECH2O (GCU compact)
Op de vloer geplaatste HR-gasketel met geïntegreerde boiler
008.1543899_03 – 10/2020 – NL

Installatie- en gebruikshandleiding

67

11

Buiten bedrijf stellen

11.2

Definitieve buitenbedrijfstelling en
afvoer

Voor het definitieve stilleggen de GCU compact
1

buiten bedrijf stellen (zie Hfst. 11.1),

2

van alle elektrische, gas- en wateraansluitingen afkoppelen,

3

op de juiste wijze afvoeren.

Aanwijzingen voor de afvalverwijdering
De GCU compact is milieuvriendelijk geconstrueerd. Bij de afvoer
treedt er alleen afval op dat ofwel hergebruikt kan worden of thermisch behandel kan worden. De gebruikte materialen die geschikt
zijn voor hergebruik kunnen gesorteerd worden.

Wij hebben dankzij de milieuvriendelijke constructie van
de GCU compact de voorwaarden geschapen voor een milieuvriendelijke afvalverwerking. De deskundige afvalverwijdering die aan de
betreffende van toepassing zijnde nationale bepalingen in het land
van toepassing voldoet, ligt in de verantwoordelijkheid van de exploitant.
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12

Technische specificaties

12.1

Algemene kenmerken

12.1.1

GCU compact 3xx

Technische specificaties

Type (1)(1)
Parameter

GCU compact
Eenheid

315 / 315 Biv

320 / 320 Biv

Toegestane omgevingstemperatuur

°C

1 - 40

Boilerinhoud totaal

liter

294

Leeg gewicht (11)(1)

kg

76 / 78

Totaalgewicht vol

kg

370 / 372

Afmetingen (B × D × H)

cm

59,5 × 61,5 × 189,5

Maximaal toelaatbare watertemperatuur in met voorraadvat
Verbruik verwarmingshitte

°C

85

kWh/24h

1,5

liter

18,6

Drinkwater warmtewisselaar (rvs)
Waterinhoud warmtewisselaar

2

Oppervlak warmtewisselaar

m

Max. bedrijfsdruk drinkwater PMW (14)(1)

bar

3,8
6

liter

8,7

Boilerlading-warmtewisselaar (roestvrijstaal)
Waterinhoud warmtewisselaar
Oppervlak warmtewisselaar

m

2

1,8

Warmtewisselaar onder druk staand zonne-energiesysteem (rvs)
Waterinhoud warmtewisselaar

liter

— / 3,9

Oppervlak warmtewisselaar

m2

— / 0,7

Koud- en warmwater

inch

1" AG

Voeding-en retourleiding van de verwarming

inch

1" AG

Buisaansluitingen

Warmtetechnische vermogensgegevens (sanitair)
Vermogenscoëfficiënt NL conform DIN 4708(2)

2,0

2,1

l/min

22

23

Constant vermogen QD volgens DIN 4708

kW

15

20

Max. afname gedurende 10 min bij
(TKW = 10 °C / TWW = 40 °C / TSP = 60 °C)

liter

19

20

Warmwatervolume zonder naverwarming met een debiet van
15 l/min
(TKW=10 °C / TWW=40 °C / TSP=60 °C)

liter

Warmwatervolume zonder naverwarming met een debiet van
15 l/min
(TKW = 10 °C / TWW = 40 °C / TSP = 60 °C)

liter

300

350

Versneld watervolume in 10 min(4)

liter

190

200

Max. elektrische vermogensopname
(zonder / met verwarmingscirculatiepomp) (9)(1)

W

36 / 76

38 / 98

Max. elektrische vermogensopname in de bedrijfsmodus
"Stand-by"

W

D-waarde (specif. waterdebiet) conform EN 13203(3)(15)(1)

200

Elektriciteit

Voeding (8)(1)

~230 V, 50 Hz

Beschermingsklasse (10)(1)
Tab. 12-1

3,1

IP X0B

Technische gegevens GCU compact 3xx

(1)
(2)

(3)

(4)

De waarde tussen haakjes komt overeen met het positienummer in Afb. 12-1
Bijlading met nominaal vermogen, aanvoertemp. TV = 80°C, startboilertemp. TSP = 65°C, koudwatertemp. TKW = 10°C, warmwatertemp.
TWW = 45°C.
Het spec. waterdebiet conform EN 13203 is het drinkwaterdebiet bij een gemiddelde temperatuurverhoging van 30 K, die de GCU compact bij
twee keer na elkaar tappen gedurende telkens 10 min uitgaande van een laadtemperatuur van 65 °C kan leveren. Daarbij wordt normaal
uitgegaan van een wachttijdvan 20 minuten tussen de afnamen. De GCU compact bereikt deze waarde ook bij kortere wachttijden.
Bijlading met nominaal vermogen, startboilertemp. TSP = 60°C, koudwatertemp. TKW = 10°C, warmwatertemp. TWW = 40°C.
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12

Technische specificaties

12.1.2

GCU compact 5xx
Type (1)(1)

GCU compact

Parameter

Eenheid

515 / 515 Biv

520 / 520 Biv

Toegestane omgevingstemperatuur

°C

Boilerinhoud totaal

liter

Leeg gewicht (11)(1)

kg

102 / 104

Totaalgewicht vol

kg

579 / 581

Afmetingen (B × D × H)

cm

Maximaal toelaatbare watertemperatuur in met voorraadvat

524 / 524 Biv

477
104 / 106
581 / 583
79 × 79 × 189,5

°C

85

kWh/24h

1,7

Waterinhoud warmtewisselaar

liter

23,8 / 25,8

Oppervlak warmtewisselaar

m2

4,9 / 5,3

Max. bedrijfsdruk drinkwater PMW (14)(1)

bar

6

Verbruik verwarmingshitte

528 / 528 Biv

1 - 40

Drinkwater warmtewisselaar (rvs)

Boilerlading-warmtewisselaar (roestvrijstaal)
Waterinhoud warmtewisselaar

liter

9,4

17,4

Oppervlak warmtewisselaar

m2

1,9

3,5

Warmtewisselaar onder druk staand zonne-energiesysteem (rvs)
Waterinhoud warmtewisselaar

liter

— / 10,2

Oppervlak warmtewisselaar

m2

— / 1,7

Koud- en warmwater

inch

1" AG

Voeding-en retourleiding van de verwarming

inch

1" AG

Buisaansluitingen

Warmtetechnische vermogensgegevens (sanitair)
Vermogenscoëfficiënt NL conform DIN 4708(2)

2,1
(3)

D-waarde (specif. waterdebiet) conform EN 13203 (15)

(1)

2,2

l/min

23

24

25

26

Constant vermogen QD volgens DIN 4708

kW

15

20

24

28

Max. afname gedurende 10 min bij
(TKW = 10 °C / TWW = 40 °C / TSP = 60 °C)

liter

20

21

23

24

Warmwatervolume zonder naverwarming met een debiet van
15 l/min
(TKW=10 °C / TWW=40 °C / TSP=60 °C)

liter

Warmwatervolume zonder naverwarming met een debiet van
15 l/min
(TKW = 10 °C / TWW = 40 °C / TSP = 60 °C)

liter

370

500

600

900

Versneld watervolume in 10 min(4)

liter

200

215

230

235

Max. elektrische vermogensopname
(zonder / met verwarmingscirculatiepomp) (9)(1)

W

36 / 76

38 / 98

44 / 104

48 / 108

Max. elektrische vermogensopname in de bedrijfsmodus
"Stand-by"

W

230

Elektriciteit

Voeding (8)(1)

~230 V, 50 Hz

Beschermingsklasse (10)
Tab. 12-2

(1)

IP X0B

Technische gegevens GCU compact 5xx

(1)
(2)

(3)

(4)

De waarde tussen haakjes komt overeen met het positienummer in Afb. 12-1
Bijlading met nominaal vermogen, aanvoertemp. TV = 80°C, startboilertemp. TSP = 65°C, koudwatertemp. TKW = 10°C, warmwatertemp.
TWW = 45°C.
Het spec. waterdebiet conform EN 13203 is het drinkwaterdebiet bij een gemiddelde temperatuurverhoging van 30 K, die de GCU compact bij
twee keer na elkaar tappen gedurende telkens 10 min uitgaande van een laadtemperatuur van 65 °C kan leveren. Daarbij wordt normaal
uitgegaan van een wachttijdvan 20 minuten tussen de afnamen. De GCU compact bereikt deze waarde ook bij kortere wachttijden.
Bijlading met nominaal vermogen, startboilertemp. TSP = 60°C, koudwatertemp. TKW = 10°C, warmwatertemp. TWW = 40°C.
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12.1.3

Technische specificaties

Geïntegreerde gasketel
Type (1)(1)

Parameter

GCU compact (Biv)
Eenheid

Toegestane omgevingstemperatuur

315 / 515

320 / 520

°C

524

Produkt-ID (CE-nummer) (3)(1)

CE-0063 CR 3574

Automatische ontsteking

Elster CM434-R1

Veiligheidsgasregelblok

Elster CES10

Ventilator brander

ebmpapst NRG 118/0800-3612

Brandergewicht

kg

Nominaal thermisch vermogen (80/60 °C) Pn(6)(1)

kW

0,93
2,9 – 14,6

0,97
2,9 – 19,5

3,9 – 23,4
(4,8 – 23,4)

Nominaal thermisch vermogen bij condensatie (50/30 °C) Pnc

kW

3,2 – 15,7

3,2 – 20,9

Nominale warmtebelasting Qn (5)

(1)

kW

3,0 – 15,0

3,0 – 20,0

(4,9 – 27,2)(2)
4,3 – 29,1

(2)

(5,4 – 29,1)(2)

4,0 – 24,0
(5,0 – 24,0)

(1)

3,9 – 27,2

(2)

4,3 – 25,0
(5,4 – 25,0)

Apparaattype (2)

528

1 – 40

4,0 – 28,0

(2)

(5,0 – 28,0)(2)

B23, B23P, B33, B53, B53P,
C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93

NOx-klasse (conform EN 15502-1) (4)(1))

6

NOx-emissie (gerelateerd aan stookwaarde HS)
Waterinhoud ketellichaam

23

liter

Max. toegestane bedrijfdruk PMS (12)(1)
Max. toegestane bedrijfstemperatuur (13)

mg/kWh
bar

(1)

Max. ketelrendement
Rookgas-/toevoerlucht-aansluitdiameter

31

31

0,5

31
0,8

3,0

°C

85

%

108

mm

DN 60/100
(DN 80/125 met SET GCU1)

Tab. 12-3

Technische gegevens gasbrander GCU compact

12.1.4

Geïntegreerde verwarmingscirculatiepomp, 3‑weg-kleppen
Parameters

Eenheid

Type

Circulatiepomp verwarming
Grundfos UPM3K 25-75 CHBL RT

Spanning

V

~230

Frequentie (voeding)

Hz

50

Maximale vermogensopname

W

60

Beschermingsklasse
Toegestane overdruk
Maximale hoogte

IPX4D
bar

3

m

7,5

Energie-efficiëntie

EEI<0.2 (EN 16297‑3)
3‑weg-kleppen: 3UV DHW / 3UVB1

Type

AFRISO USV

Spanning

V

~230

Frequentie (voeding)

Hz

50

Maximale vermogensopname

W

Beschermingsklasse
Omschakeltijd
Tab. 12-4

7
IP 54

S

75

Technische gegevens verwarmingscirculatiepomp, 3‑weg-kleppen

(1)
(2)

De waarde tussen haakjes komt overeen met het positienummer in Afb. 12-1
Instelling vloeibaar gas
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12

Technische specificaties

12.1.5

Vermeldingen op het typeplaatje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Apparaat-type
Type apparaat
Produkt-ID (CE-nummer)
Nominale warmtebelasting Qn
Nomnaal vermogen Pn (80/60 °C)
Nominaal thermisch vermogen bij condensatiewerking Pnc
(50/30 °C)
NOx-klasse (EN 15502)
Voeding U
Elektr. vermogensopname elmax
Beschermingsklasse
Ledig gewicht
Totaalgewicht vol
Max. bedrijfsdruk PMW (sanitair)
Max. toegestane bedrijfsdruk PMS (verwarming)
Max. toegestane bedrijfstemperatuur Tmax
D-waarde (EN 13203)
Fabricagenummer (vermelden bij klachten en vragen)
Productiedatum
Land van bestemming
Apparaatcategorie (EN 437)
Nominale aansluitdruk aardgas
Nominale aansluitdruk vloeibaar gas
Gassoort
Branderbelasting minimaal
Branderbelasting maximaal
Gassoort
Branderbelasting minimaal
Branderbelasting maximaal

Afb. 12-1

Vermeldingen op het typeplaatje (boven) en instellingstypeplaatje (onder)
Aanwijzingen bij de posities zie Tab. 12-1 t/m Tab. 12-9

12.1.6

Gegevensbladen conform Ecolabel en Ecodesign verordening (EU) 811/2013 en (EU) 813/2013

Gecombineerd verwarmingsapparaat voor gasvormige brandstoffen

Keteltype

Eenheid

Lastprofiel voor de warmwaterbereiding

-

Klasse van de door het jaargetijde bepaalde ruimterverarmings-energie-efficiëntie

-

Klasse van de energie-efficiëntie warmwaterbereiding

GCU compact
315 /
315 Biv

320 /
320 Biv

515 /
515 Biv

520 /
520 Biv

524 /
524 Biv

528 /
528 Biv

A

A

A

A

A

A

-

A

A

A

A

A

A

Nominale warmteprestatie Prated

kW

15

20

15

20

24

28

Jaarlijks energieverbruik (QHE)

kWh /
GJ

7.692 /
28

9.739 /
35

7.692 /
28

9.739 /
35

11.870 /
43

13.522 /
49

Jaarlijks brandstofverbruik (AFC)
Jaarlijks stroomverbruik (AEC)
Door het jaargetijde bepaalde ruimterverarmings-energie-efficiëntie ηs
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding (ηwh)
Geluidsvolume (LWA)
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GJ

11

11

17

17

17

17

kWh

31

41

39

35

34

36

%

91

92

91

92

92

92

%

77

77

84

82

84

84

dB(A)

53

58

53

58

61

64
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Gecombineerd verwarmingsapparaat voor gasvormige brandstoffen

Keteltype

Warmwaterboiler
(kengegevens conform Ecolabel verorderning (EU)
812/2013)
Tab. 12-5

Klasse voor de energie-efficiëntie
warmwaterbereiding

320 /
320 Biv

515 /
515 Biv

520 /
520 Biv

524 /
524 Biv

528 /
528 Biv

B

B

B

B

B

B

W

64

64

72

72

72

72

Warmwatervolume

L

294

294

477

477

477

477

Kengegevens voor de bepaling van de waarde voor de energie-efficiëntie-aanduiding

Parameters

Eenheid

RoCon B1 /
BM2

%

2,0

Klasse van de temperatuurregelaar

Bijzondere maatregelen bij de installatie en het onderhoud staan
vermeld in de installatie- en gebruikshandleiding. Energie-efficiëntiepakketten en productgegevensbladen voor verdere combinaties,
pakketten en andere producten staan vermeld op www.rotex-heating.com of https://energylabel.daikin.eu.

II

Bijdrage tot de door het jaargetijde
bepaalde ruimterverarmings-energie-efficiëntie

Schakelvermogen bij verwarmingswerking, gemeten conform
EN 15036 onder de voorwaarden van EN ISO 3746, nauwkeurigheidsklasse 3.

Productgegevensblad geïntegreerde regeling
RoCon B1 / BM2

Type aangesloten kamerstation
Parameters

Deze gegevens dienen ter vergelijking van de energie-efficiëntie
conform de energiekenmerkingsrichtlijn 2010/30 EG. Voor de juiste
keuze van de producten voor uw toepassing dient u contact op te
nemen met uw dealer.

EHS157034

Eenheid

Klasse van de temperatuurregelaar
Bijdrage tot de door het jaargetijde
bepaalde ruimterverarmings-energie-efficiëntie
Tab. 12-7

-

GCU compact
315 /
315 Biv

Warmhoudverliezen

Type geïntegreerde temperatuurregelaar

Tab. 12-6

Eenheid

Technische specificaties

VI
%

4,0

Productgegevensblad regeling GCU compact + aangesloten kamerstation EHS157034
Keteltype

GCU compact

Parameters

Eenheid

Condensatieketel

315 /
315 Biv

320 /
320 Biv

515 /
515 Biv

-

Gecombineerd verwarmingsapparaat

kW

Nuttige warmteprestatie

kW

524 /
524 Biv

528 /
528 Biv

ja

-

Nominale warmteprestatie Prated

520 /
520 Biv
ja

15

20

15

20

24

28

bij nominale warmteprestatie en hoogtemperatuurwerking(1) P4

14,6

19,5

14,6

19,5

23,4

27,2

bij 30% van de nominale warmteprestatie en laagtemperatuurwerking(2) P1

4,8

6,5

4,8

6,5

7,8

9,1

91

92

91

92

92

92

bij nominale warmteprestatie en hoogtemperatuurwerking η4

87,4

87,7

87,4

87,7

88,0

88,0

Bij 30% van de nominale warmteprestatie en laagtemperatuurwerking(2) η1

96,7

97,2

96,7

97,2

97,2

97,2

bij volllast elmax

0,036

0,038

0,036

0,038

0,038

0,038

bij deellast elmin

0,019

0,020

0,019

0,020

0,020

0,020

op standby PSB

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

Door het jaargetijde bepaalde ruimterverarmings-energie-efficiëntie
ηS

%

Rendement

%
(1)

Hulpstroomverbruik

kW

Warmteverlies in gereedheidstoestand Pstby

kW

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

Jaarlijks energieverbruik QHE

kW
(GJ)

7692
(28)

9739
(35)

7692
(28)

9739
(35)

11870
(43)

13522
(49)

dB(A)

53

58

53

58

61

64

mg/kWh

23

31

23

31

31

31

Geluidsvolume in binnenvertrekken LWA
Emissie stikstofoxide
Lastprofiel

-

Energie-efficiëntie warmwaterbereiding

%

77

77

84

82

84

84

Dagelijks stroomverbruik Qelec

kWh

0,425

0,464

0,466

0,510

0,460

0,463

Jaarlijks stroomverbruik AEC

kWh

31

41

39

35

34

36

(1)

(2)

Hoogtemperatuurwerking betekent een retourtemperatuur van 60°C aan de ingang van het verwarmingsapparaat en een aanvoertemperatuur
van 80°C aan de uitgang van het verwarmingsapparaat.
Laagtemperatuurwerking betekent een retourtemperatuur aan de ingang van het HR-verwarmingsapparaat van 30°C.
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Technische specificaties
Keteltype

GCU compact

Parameters

Eenheid

315 /
315 Biv

320 /
320 Biv

515 /
515 Biv

520 /
520 Biv

524 /
524 Biv

528 /
528 Biv

Dagelijks brandstofverbruik Qfuel

kWh

14,717

14,680

22,198

22,884

22,379

22,337

Jaarlijks brandstofverbruik AFC

GJ

11

11

17

17

17

17

Tab. 12-8

Technisch gegevensblad GCU compact

12.2

Gastypes, aansluitingsdrukken
Land

Gas type

Nominale druk in
mbar

min. invoerdruk in
mbar

max. invoerdruk in
mbar

AT, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, IE, IT, LT, LU, LV,
NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK,
TR

Aardgas E/H (G20)

20

17

25

DE

Aardgas LL/L (G25)

20

18

25

BE, DE, ES, FR, GR, NL, PT, SI

Aardgas E, H, LL, L

20/25

17

30

Apparaatcategorie I2N, II2N3P (G20)
HU

Aardgas H (G20)

25

18

33

NL

Aardgas L (G25), aardgas K (G25.3)

25

20

30

AT, DE, LU

Vloeibaar gas (G31)

50

42,5

57,5

BE, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT,
LT, LU, NL, PL, PT, SI

Vloeibaar gas (G31)

37

25

45

HU, RO

Vloeibaar gas (G31)

30

25

35

Tab. 12-9

Toegestane gas-ingangsdruk conform EN 437 voor de vermelde nominale drukwaarden
Land van bestemming

Categorie apparaat
Aardgas

Nominale aansluitingsdruk in
mbar

Vloeibaar gas

Aardgas

Vloeibaar gas

DE

II2N3P

20/25

50

DE

II2ELL3P

20

50

AT, CZ, SK

II2H3P

20

50

ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, PT, SI, SK

II2H3P

20

37

BE, ES, FR, GR, NL, PT, SI

II2N3P

20/25

37

NL

II2L3P

25

37

NL

II2EK3P

20/25

37

HU

II2H3P

25

30

FR

II2E+3P

20/25

37

FR

II2Er3P, II2Esi3P

20, 25

37

CH, DK, FI, LV, NL, NO, SE, TR

I2H

DK, ES, FR, GR, PT, SI

I2N

BE

20
20
II2E+3P

LU

20/25

I2E

LU, PL

37

20
II2E3P

20

37

LU

II2E3P

20

50

RO

II2H3P

20

30

Tab. 12-10 Landen van bestemming, apparaatcategorieën en bijbehorende waarden gasaansluitingsdruk

12.3

Aanhaalmomenten
Onderdeel

Bevestigingsschroeven (bovenste bekleding van de verwarmingscel)

Opmerking

Aanhaalmoment in Nm

Afb. 4-42, pos. 1+2

3

Bevestigingsbout (branderflens / ketellichaam)

Afb. 7-3, pos. 19

3

Bevestigingsbout (branderoppervlak / branderflens)

Afb. 7-7, pos. 4

4

Bevestigingsbout (venturisproeier)

Afb. 7-3, pos. 16

3

Afb. 7-3, pos. 27+29

1,5 - 2

Afb. 7-3, pos. 15

3

Bevestigingbout (ontstekingselektroden / ionisatie-elektrode)
Bevestigingsbout (branderventilatie / branderflens)
Installatie- en gebruikshandleiding

74

Daikin Altherma C Gas ECH2O (GCU compact)
Op de vloer geplaatste HR-gasketel met geïntegreerde boiler
008.1543899_03 – 10/2020 – NL

12
Onderdeel
Bevestigingsbout (borgplaat / aansluitadapter gasklep)
Bevestigingsbout (aansluitadapter gasklep)
Bevestigingsbout veiligheidstemperatuurbegrenzer
Bevestigingsbout (rookgasverzamelaar / ketellichaam)

Opmerking

Aanhaalmoment in Nm

Afb. 7-2, pos. 33

3

Afb. 7-2, pos. 30

1,5

Afb. 6-3, pos. STBK

3 + Locktite

Afb. 7-3, pos. 25

2

alle

max. 10

Schroefdraad 1"

25 - 30

Temperatuursensoren
Hydraulische leidingsaansluitingen (water)

Technische specificaties

Tab. 12-11 Aanhaalmomenten

12.4

Debiethoeveelheden en resterende
transporthoogte

Afb. 12-2

Resterende transporthoogte GCU compact (verwarmingskant)

12.5

Temperatuursensor

Afb. 12-4

ΔpR
mH
1

Resterende transporthoogte
Debiet verwarmingsnet
Modulatiebereik

Weerstandskarakteristieken van de temperatuursensor
RS
T

Gemeten temperatuur in °C

Sensorweerstand
Temperatuur

Temperatuursensor
Benaming(1)

Type
NCT

tV1

, tR

, tV2, tAU, tDHW, tMi

Sensorweerstand in ohm volgens norm of opgave door de fabrikant

Afb. 12-3

Doorspoelvolumes afhankelijk van het verwarmingsvermogen en de warmtedistributie
mH
Q

Debiet verwarmingsnet
Verwarmingsvermogen

-20

98660

-10

56250

0

33210

10

20240

20

12710

30

8195

40

5416

50

3663

60

2530

70

1782

80

1278

90

932

100

690

110

519

120

395

Tab. 12-12 Weerstandstabel van de temperatuursensor (toewijzing
zie Afb. 12-5)
Veiligheidsvoorzieningen

(1)

Legenda zie Tab. 8-1
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Technische specificaties

12.6

Elektrisch aansluitschema

Afb. 12-5

Bedradingsschema GCU compact

Installatie- en gebruikshandleiding
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PZ
3UVB1
3UV DHW
AUX
EHS157034
EHS157068
FLS
EXT
EBA
tV1
tV2
tR2
tAU
tDHW
RT/RT-E
STBK
RoCon BE1
RJ45 CAN
S3
S5
RoCon B1
DS
PK
PWM (PK)
Q1
F1
EL1
EL2
STBK
BFBF-PWM
GMV
GPV
TRA1
CM 434
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16

Technische specificaties

Circulatiepomp (optioneel)
3‑weg-klep (mengklep)
3‑weg-klep (verdeelklep)
Uitgang voor speciale functies
Ruimtestation (optie)
Regeling mengercircuit (optie)
Debietsensor (ketelcircuit)
Ingang voor externe bedrijfsmodusomschakeling
Potentiaalvrij schakelcontact voor extern warmteverzoek
Aanvoertemperatuursensor (ketelcircuit)
Inwendige mengersensor (= aanvoertemperatuursensor
verwarmingscircuit)
Retourtemperatuursensor
Buitentemperatuursensor
Boilertemperatuursensor
Ruimtethermostaat (optie)
Veiligheidtemperatuurbegrenzer
Printplaat
BUS – aansluiting bedieningsgedeelte
DIP-schakelaar (apparaattype)
DIP-schakelaar (1=on; 2,3,4=off)
Bedieningsgedeelte
Druksensor
Circulatiepomp verwarming
Toerentalbesturing voor PK
Hoofdschakelaar apparaat
Zekering
Ontstekingselektrode
Ionisatie-elektrode
Veiligheidtemperatuurbegrenzer
Voeding branderventilatie
Toerentalregeling branderventilatie
Voeding gas-magneetklep
Voeding dompelspoel
Ontstekingstrafo
Automatische ontsteking
3‑polige printplaatstekker met pompkabel (net)
4‑polige printplaatstekker: aansluiting 3‑weg-mengklep
3UVB1
6‑polige printplaatstekker (AUX-aansluiting voor speciale
functies)
3‑polige printplaatstekker (niet toegewezen)
3‑polige printplaatstekker met druksensorkabel
4‑polige printplaatstekker met verbonden voedingskabel en
aardingsstrook
2‑polige printplaatstekker met PWM-signaalkabel voor externe verwarmingscirculatiepomp
12‑polige printplaatstekker voor het aanklemmen van sensoren en besturingskabels
5‑polige printplaatstekker (niet toegewezen)
3‑polige printplaatstekker met voedingskabel voor automatische ontsteking CM 434
5‑polige printplaatstekker met communicatiekabel voor automatische ontsteking CM 434
4‑polige printplaatstekker: aansluiting 3‑weg-verdeelklep
3UV DHW
4‑polige printplaatstekker voor het aansluiten van extra regelings-systeemcomponenten (CAN-bus)
3-polige printplaatstekker voor het aansluiting van een circulatiepomp
4‑polige printplaatstekker met schakelkabel
4‑polige printplaatstekker voor het aansluiten van een ruimtethermostaat (digitaal verzoekcontact)
Voedingspanning 230 V, 50 Hz
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13

Aantekeningen

Aantekeningen
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M
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Voor de schoorsteenveger

14

Voor de schoorsteenveger

14.1

Gegevens voor de constructie van de rookgasleiding

Apparaat

GCU compact
315/515 (Biv)

Branderbe- Nominaal vermogen in
Rookgasdebiet in g/s
Rookgastemperatuur in
Beschikbare
lasting in
kW
°C
transportdruk in
kW
Pa
50/30 °C
80/60 °C Aardgas E/ Aardgas LL/ Vloeibaar
50/30 °C
80/60 °C
H
L
gas
3,0

3,2

2,9

1,32

1,27

1,28

31

61

40

15,0

15,7

14,6

6,45

6,18

6,26

44

63

170

3,0

3,2

2,9

1,32

1,27

1,28

31

61

40

20,0

20,9

19,5

8,59

8,24

8,34

49

69

200

GCU compact
524 (Biv)

4,0/5,0(G31)

4,3/5,4(G31)

3,9/4,9(G31)

1,76

1,69

2,14

31

61

40

24,0

25,0

23,4

10,21

9,80

9,92

46

64

185

GCU compact
528 (Biv)

4,0/5,0(G31)

4,3/5,4(G31)

3,9/4,9(G31)

1,76

1,69

2,14

31

61

40

28,0

29,1

27,2

11,73

11,25

11,39

50

68

200

GCU compact
320/520 (Biv)

Tab. 14-1

Tripelwaarden voor de constructie van de schoorsteen (G31) = instelling vloeibaar gas (rookgasdebiet afhankelijk van de warmteprestatie zie Afb. 4-15)

14.2

Emissiemeting

De controlemeting kan door een eenvoudig te selecteren automatische functie uitgevoerd worden (zie ook de meegeleverde regelingshandleiding).
1

6

Annuleren en teruggaan met:
–

Een nieuwe druk op de Exit-toets of op de draaiknop

–

Selectie van een ander menu met de draaischakelaar en bevestiging.

Exit-toets minimaal 5 s. indrukken.
è Menu "Speciaal niveau" wordt weergegeven.

Speciaal niveau

2

Met de draaiknop het programma "Emissiemeting" selecteren.

3

Selectie bevestigen met een korte druk op de draaiknop.

Emissiemeting

è Er kan tussen de volgende lastsoorten gekozen worden:

Handmatige modus

–

4

Uit: De emissiemeting is uitgeschakeld die evt. via de regelingsfuncties GCU compact ingeschakelde verwarming wordt
normaal verdergeregeld.

–

Basislast: De verwarming wordt ingeschakeld en onafhankelijk van de ingestelde bedrijfsmodus met de minimale prestatie van de verwarming gebruikt.

–

Vollast: De verwarming wordt ingeschakeld en onafhankelijk
van de ingestelde bedrijfsmodus met de maximale prestatie
van de verwarming gebruikt.

Met de draaiknop de lastsoort "Volledige belast" selecteren,
maar niet bevestigen.

Emissiemeting

UIT
T-WG
Emissiemeting

Basisbelasting
T-WG

è Displayweergave: "Volledige belast"
è De brander wordt gedurende 30 min ingeschakeld en op
maximale last geregeld.
Met de draaiknop de lastsoort "Basisbelasting" selecteren, maar
niet bevestigen.

Volledige belast
T-WG

è Displayweergave: "Basisbelasting"
è Modulerende oliebrander gaat gedurende 30 min naar minimale prestatie.

Emissiemeting

Volledige belast
T-WG

Afb. 14-1

Symbolische beknopte handleiding voor de emissiemeting
Copyright © Daikin

5

Emissiemeting
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