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Algemene veiligheidsmaatregelen

1

Algemene
veiligheidsmaatregelen

1.1

Bijzondere veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING
Apparaten die niet correct ingesteld en
geïnstalleerd zijn, kunnen de functie
van het apparaat nadelig beïnvloeden
en/of ernstig of dodelijk letsel van de
gebruiker veroorzaken.
▪ 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
olie-installaties, evenals met warmtepompen hebben opgedaan.
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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.
▪ 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.
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WAARSCHUWING

▪ 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. 4.1).
▪ 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. 6.1 moeten in acht worden genomen.

Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot ernstig
letsel of de dood.
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
Gevaar voor brandwonden
Geldigheid
Sommige informatie in deze handleiding heeft een beperkte geldigheid. De geldigheid wordt aan de hand van een symbool aangegeven.
Neem het voorgeschreven aanhaalmoment in acht (zie
hoofdst. )
Taakoverzichten
1

1.1.1

Neem de aanwijzingen in acht

▪ De oorspronkelijke documentatie is geschreven in de Duitse taal.
Alle andere talen zijn vertalingen.
▪ Lees deze installatie- en gebruiksaanwijzing aandachtig voor u
met de montage en de inbedrijfstelling begint of voor u aan de verwarmingsinstallatie gaat werken.
▪ De in dit document beschreven veiligheidsinstructies gaan om
zeer belangrijke thema´s. Volg ze zorgvuldig op.
▪ 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.
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.
Documenten die eveneens van toepassing zijn
▪ Bij aansluiting aan externe verwarmingsinstallaties; de bijgeleverde installatie- en bedieningshandleidingen.
De handleidingen zijn met de desbetreffende apparaten meegeleverd.

1.1.2

Betekenis van de waarschuwingen en
symbolen

In deze installatie- en gebruiksaanwijzing worden de veiligheidsaanduidingen ingedeeld op basis van de ernst van het gevaar en de
kans dat het zich voordoet.
GEVAAR
Wijst op een direct dreigend gevaar.
Het negeren van deze waarschuwing leidt tot ernstig letsel
of de dood
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Taakoverzichten worden op een lijst weergegeven. Wanneer taken in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd, worden ze genummerd.

è Resultaten van een handeling worden met een pijl aangeduid.

1.2

Veiligheidsinstructies voor de
montage en de werking

1.2.1

Algemeen
WAARSCHUWING
Apparaten die niet correct ingesteld en geïnstalleerd zijn,
kunnen de functie van het apparaat nadelig beïnvloeden
en/of ernstig of dodelijk letsel van de gebruiker veroorzaken.
▪ Werkzaamheden aan het apparaat (zoals bijv. instelling,
inspectie, aansluiting en eerste inbedrijfstelling) 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 olie-installaties, evenals met
warmtepompen hebben opgedaan.
▪ Schakel bij alle werkzaamheden aan het apparaat de
externe 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.
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Algemene veiligheidsmaatregelen

Gevaren voorkomen
De warmwaterboiler is conform de laatste stand van de techniek en
de erkende technische regels gebouwd. Bij ondeskundig gebruik kan
echter lichamelijk letsel en materiële schade ontstaan. Ter voorkoming van gevaren het apparaat alleen installeren en bedienen:
▪ wanneer ze reglementair worden gebruikt,
▪ en wanneer ze in onberispelijke staat verkeren.
Dit veronderstelt dat u de inhoud van deze installatie- en gebruiksaanwijzing kent en toepast, dat u alle geldende veiligheids- en arbeidsgeneeskundige voorschriften en alle voorschriften om ongevallen te voorkomen naleeft.
Vóór u werkzaamheden aan de CV-installatie uitvoert
▪ Uitsluitend erkende en opgeleide verwarmingsmonteurs mogen
werkzaamheden uitvoeren aan de warmwaterboiler (zoals plaatsing, aansluiten en eerste inbedrijfstelling).
▪ Schakel bij alle werkzaamheden aan de warmwaterboiler de externe hoofdschakelaar uit en vergrendel deze om onbedoeld opnieuw inschakelen te voorkomen.
▪ 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.
▪ U mag uitsluitend originele vervangende -onderdelen gebruiken.

1.2.2

Reglementair gebruik

Het apparaat mag uitsluitend als warmwaterboiler worden gebruikt.
Het apparaat mag alleen overeenkomstig de instructies in deze
handleiding opgesteld, aangesloten en in bedrijf gesteld worden.
Bij aansluiting op een stookolie-condensatieketel mogen alleen de
hiervoor bedoelde boileraansluitsets worden gebruikt.
Alleen de door de fabrikant aangeboden elektrische verwarmingsstaven mogen worden gebruikt.
Ieder ander gebruik geldt als niet-reglementair. In dat geval is de gebruiker zelf aansprakelijk voor eventuele schade.
Het beoogde gebruik veronderstelt ook het naleven van de vereisten
ten aanzien van onderhoud en inspectie. Reserveonderdelen moeten aan de minimale technische vereisten van de fabrikant beantwoorden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij originele vervangende onderdelen.

1.2.3

Opstellingsruimte van het apparaat

Voor de veilige en storingsvrije werking is het noodzakelijk, dat de
installatieplaats van de warmwaterboiler aan bepaalde criteria voldoet. Informatie over de installatieplaats voor de warmwaterboiler
vindt u in Hfst. 4.1.
Aanwijzingen m.b.t. de installatielocatie van andere componenten
zijn in de bijbehorende, meegeleverde documentatie opgenomen.

1.2.4

Elektrische installatie

▪ 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).
▪ De elektrische installatie mag uitsluitend door opgeleide elektrotechnici worden uitgevoerd met inachtneming van de geldende
richtlijnen m.b.t. elektrotechniek en de voorschriften van de
stroomleverancier.
▪ Voor iedere vast bekabelde netaansluiting een aparte scheidingsschakelaar volgens EN 60335-1 inbouwen voor de alpolige uitschakeling van het stroomnet.

1.2.5

Eisen aan het vulwater

Schade door afzettingen en corrosie vermijden: ter voorkoming van
corrosieproducten en afzettingen moeten de geldige regels van de
techniek (VDI 2035, BDH/ZVSHK informatie „steenvorming“) in acht
worden genomen.
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.
Er wordt aanbevolen om de parasitaire stroom anode DRELECANODEA te monteren.
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 voor gebouwen
(Specifications for installations inside buildings conveying water
for human consumption)
▪ en aanvullend, de wetgeving in het land van gebruik.
INFORMATIE
De tapwaterkwaliteit moet overeenstemmen met de EUrichtlijng 98/83 EC en de regionaal geldende voorschriften.
Door aansluiting van een elektrische verwarmingsstaaf of een alternatief verwarmingstoestel, kan de boilertemperatuur 60 °C overschrijden.
▪ Bij de installatie daarom een bescherming tegen brandwonden
(bijv. VTA32 + verbindingsset 1") inbouwen.
▪ Bij een aansluitdruk van het koude water van >6 bar een drukregeling gebruiken.

▪ Vergelijk voor het aansluiten van de stroomtoevoer de netspanning op het typeplaatje van de verwarmingsinstallatie met de voedingsspanning.
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Werking

De warmwaterboiler pas bedienen:
▪ na afloop van alle installatie- en aansluitwerkzaamheden.
▪ met volledig gemonteerde afdekkingen.
▪ aan sanitairzijde met ingestelde drukverlaging (max. 6 bar).
▪ aan verwarmingszijde met ingestelde drukverlaging (max. 3 bar).
▪ met volledig gevuld voorraadvat (indicatie vulpeil).
De voorgeschreven onderhoudsintervallen moeten aangehouden en
inspectiewerkzaamheden uitgevoerd worden.

Daikin FLOSTO150
Warmwaterboiler
008.1632099_00 – 03/2019 – NL

Installatie- en gebruiksaanwijzing

7

2

Overdracht aan exploitant en garantie

2

Overdracht aan exploitant en
garantie

2.1

Gebruiker wegwijs maken

▪ Voordat u de CV-installatie en de warmwaterboiler vrijgeeft, de
gebruiker instrueren hoe hij het apparaat moet bedienen en controleren.
▪ 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. 8 zijn uitgevoerd.
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3

Productbeschrijving

3.1

Opbouw en onderdelen

Afb 3-1

Aanzicht van voren

Afb 3-2
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Aanzicht van achteren en van boven
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Productbeschrijving
Type

DRELHEATERA

Voedingsspanning

230 V / 50 Hz

Verwarmingsvermogen

4,5 kW

Temperatuurbereik (1)

30 - 78 °C

Veiligheidstemperatuurbegrenzing (1)

95 °C

Lengte verw.staaf

0,35 m

Schroefdraad

R 1½"

Geschikt voor

DFLOSTO150A

Tab. 3-2

Elektrische verwarmingsstaaf - overzicht en technische
gegevens

3.2.2

Circulatieremmen

Om bij een uitgeschakelde circulatiepomp en in tijden zonder gebruik van drinkwater te voorkomen dat warmte via de aansluitleidingen verloren gaat (zwaartekrachtcirculatie), moeten er circulatieremmen ZKB (set - 2 stuks) in de aansluitingen van de warmwaterboiler
worden gemonteerd.

3.2.3

Bescherming tegen brandwonden

Bij warmwatertemperaturen boven 60 °C bestaat gevaar voor brandwonden. Door de montage van een bescherming tegen brandwonden kan de warmwatertemperatuur traploos van 35 – 60 °C ingesteld en beperkt worden.
▪ Verbrandingsbescherming VTA32
▪ Schroefverbindingsset 1"

3.2.4

Aansluiting circulatieleiding

Als er een circulatieleiding aangesloten moet worden wordt er aanbevolen om de aansluiting voor de circulatieleiding DRCIRCSETA te
gebruiken.
Afb 3-3
pos.

Aanzicht zonder bekleding
Omschrijving

1

Koudwateraansluiting

2

Warmwateraansluiting

3

Boilerlading retour

4

Boilerlading voorloop

5

Optioneel: circulatie-aansluiting

6

Boilersensorhuls

7

Aansluiting voor elektrische verwarmingsstaaf

8

Inspectieopening/opening voor parasitaire stroom anode

9

Typeplaatje

10

Handgrepen

11

KFE-kraan leging

12

Kabeldoorvoer

3.2.5

Parasitaire stroom anode

Bij vulwater met een hoge totale hardheid of andere van de minimum eisen (Hfst. 1.2.5) afwijkende eigenschappen moet de parasitaire stroom anode DRELECANODEA als extra corrosiebescherming gemonteerd worden.

3.2.6

Boileraansluitset

Om de warmwaterboiler op een stookolie-condensatieketel aan te
sluiten is de boileraansluitset DRTANKCOKITA vereist.

Tab. 3-1

3.2

Optioneel toebehoren installeren

3.2.1

Elektrische verwarmingsstaaf

Afgezien van de verwarmingsmogelijkheid via de rvs warmtewisselaar kan de warmwaterboiler ook met een elektrische verwarmingsstaaf worden beladen.

(1)

Temperatuurregeling en veiligheidstemperatuurbegrenzer (STB) zijn al in de verwarmingsstaaf geïntegreerd. De elektrische
verwarmingsstaaf wordt aansluitklaar geleverd.

Installatie- en gebruiksaanwijzing
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4

Plaatsing en installatie

4.1

Plaatsing

4.1.1

pos.

Belangrijke opmerkingen
VOORZICHTIG
▪ De warmwaterboiler alleen plaatsen indien een voldoende draagkrachtige ondergrond (500 kg/m²plus veiligheidstoeslag) is gegarandeerd. De ondergrond moet
vlak en glad zijn.
▪ Plaatsing in de buitenlucht is slechts beperkt mogelijk.
De boiler mag niet permanent aan direct zonlicht worden blootgesteld, omdat UV-stralen en weersinvloeden
het huis aantasten.
▪ De warmwaterboiler moet beschermd tegen vorst worden geplaatst.

Omschrijving

A

Boilerbekleding – zijafdekking

B

Boilerbekleding – zijafdekking

C

Boilerbekleding – deksel

D

Boilerbekleding – voorafdekking

E

Kleine accessoires: clips voor zijafdekkingen, bouten

F

Documentatie

Tab. 4-1

4.1.3

Warmwaterboiler opstellen

▪ Verpakking verwijderen. Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
▪ De warmwaterboiler voorzichtig naar de opstelplaats transporteren, handgrepen gebruiken.
▪ De warmwaterboiler op de opstelplaats neerzetten.
Aanbevolen afstand t.o.v. de muur (a): ≥ 500 mm (Afb 4-3).
INFORMATIE

▪ Garanderen dat door het waterleidingbedrijf geen
agressief drinkwater wordt geleverd.
Eventueel is een geschikter watervoorbereiding vereist.

Voor de montage van een optionele elektrische verwarmingsstaaf (zie Hfst. 3.2.1) is er eene minimum afstand
"X" van ≥ 500 mm nodig.

Voorwaarden: de opstellingslocatie voldoet aan de desbetreffende
landenspecifieke voorschriften.

INFORMATIE
Bij de opstelling in kasten, achter kratten of in andere kleine ruimtes, moet er voldoende verluchting (bv. via een verluchtingsrooster) gewaarborgd worden.

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.

4.1.2

Plaatsing en installatie

▪ Horizontale stand controleren. Kleine oneffenheden kunnen met
vier in de hoogte verstelbare poten worden gecompenseerd.

Leveringspakket
E
F

Afb 4-2

Afb 4-1

In de hoogte verstelbare poten

Leveringspakket
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4

Plaatsing en installatie
4.1.4

Boilerbekleding monteren/verwijderen

Boilerbekleding monteren

Afb 4-3

Warmwaterboiler opstellen

Afb 4-4
1

Installatie- en gebruiksaanwijzing
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Zijafdekkingen plaatsen

Zijafdekkingen van de boilerbekleding plaatsen.
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4

Afb 4-7
4

Deksel vastdraaien

Deksel op eindstand zetten en vastdraaien.
pos.

Afb 4-5
2

Plaatsing en installatie

Deksel plaatsen

Deksel van boven op de zijafdekkingen plaatsen.

Omschrijving

A

Boilerbekleding – zijafdekking

B

Boilerbekleding – zijafdekking

C

Boilerbekleding – deksel

D

Boilerbekleding – voorafdekking

E

KLeine accessoires: bouten

Tab. 4-2
Boilerbekleding verwijderen
Het verwijderen van de boilerbekleding gebeurt in de omgekeerde volgorde.

D

4.2

Inbedrijfneming

4.2.1

Belangrijke opmerkingen
GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN
Bij warmwatertemperaturen >60 °C bestaat gevaar voor
brandwonden. Deze kunnen bij een actieve legionellabeveiliging optreden of als de gewenste temperatuur van het
warme water >60 °C is ingesteld.
▪ Bescherming tegen brandwonden (zie Hfst. 3.2.3) monteren.

▪ Voor drinkwaterleidingen de bepalingen van EN 806 en
EN 1717 in acht nemen.
▪ Positie en afmetingen van de aansluitingen uit Afb 3-1 tot Afb 3-3
nemen.
▪ Koudwateraansluitdruk controleren (maximaal 6 bar).
▪ Bij hogere drukken in de drinkwaterleiding moet een drukregelaar worden gemonteerd.
▪ Aansluiting van de afvoerleiding op de veiligheids-overdrukklep (in
fabriek) en op de aansluiting van het membraanexpansievat conform EN 12828 uitvoeren.
Afb 4-6
3

Voorafdekking plaatsen

Voorafdekking naar het apparaat leiden en in de zijafdekkingen
vast laten klikken. Hiervoor de voorafdekking aan de zijkant van
het plaatdeel vastpakken. Eerst de linkerkant vasthaken en omlaagdrukken, dan de rechterkant vasthaken en omlaagdrukken.

▪

Aanhaalmomenten in acht nemen (zie Hfst. 9.3)

▪ Eisen aan het vulwater in acht nemen (zie Hfst. 1.2.5).
INFORMATIE
Om bij een uitgeschakelde verwarmingspomp en in tijden
zonder gebruik van drinkwater te voorkomen dat warmte
via de aansluitleidingen verloren gaat (zwaartekrachtcirculatie), moeten circulatieremmen (zie Hfst. 3.2.2) in de
aansluitingen van de warmwaterboiler gemonteerd worden.

4.2.2

Daikin FLOSTO150
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Aansluiting hydraulische systeem

1

Bij het gebruik van circulatieremmen, deze in de buisaansluitingen aan de warmwaterboiler monteren.

2

Waterdruk aan de koudwateraansluiting controleren (<6 bar).
Installatie- en gebruiksaanwijzing
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4

Plaatsing en installatie

3

Bij hogere druk in de drinkwaterleiding een drukregelaar monteren en de waterdruk op <6 bar instellen.

4

Aansluiting van de koudwatertoevoer op de warmwaterboiler
(Afb 3-1, pos. 1) maken.
INFORMATIE
Vanaf een hardheidsgraad van >3 mmol/l raden we aan
om in de koudwateraansluiting ook nog een terugspoelbare filter voor onzuiver water in te bouwen.

5

Aansluitingen op het warmwaterdistributienet maken (Afb 3-1,
pos. 2).

6

Aansluitingen op de verwarmingsketel met de boileraansluitset
DRTANKCOKITA maken.

7

Warmwaterbuizen zorgvuldig isoleren zodat geen warmte verloren gaat. De warmte-isolatie in overeenstemming met de nationale voorschriften aanbrengen. De fabrikant adviseert een isolatiedikte van ten minste 20 mm.

4.3

Vullen / bijvullen
INFORMATIE
Optionele toebehoren evt voor het vullen monteren.
INFORMATIE
De warmtewisselaar moet voor de warmwaterboiler worden gevuld.

4.3.1

Warmwaterboiler
GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE
Stroomgeleidende onderdelen kunnen bij aanraking tot
een elektrische schok leiden en zo levensgevaarlijk letsel
en brandwonden veroorzaken.
▪ Als er een elektrische verwarmingsstaaf of een parasitaire stroom anode in de warmwaterboiler is ingebouwd,
dan moeten deze componenten voor het begin van de
werkzaamheden van de voeding worden gescheiden
(bijv. zekering, hoofdschakelaar uitschakelen en tegen
onbedoelde opnieuw inschakelen beveiligen).

1

Alle tappunten openen om het systeem te ontluchten.

2

Koudwaterleidingsklep openen.

3

Systeem op lekkages controleren.

4

Als het systeem is ontlucht, alle tappunten weer sluiten.

Installatie- en gebruiksaanwijzing
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5

Inbedrijfstelling

VOORZICHTIG

Inbedrijfstelling

Indien de elektrische verwarmingsstaaf bij een niet of niet
volledig gevulde boiler in bedrijf wordt gesteld, kan dat tot
een vermogensverlies van de elektrische verwarming leiden (activeren van de veiligheidstemperatuurbegrenzer).

WAARSCHUWING
▪ Op ondeskundige wijze geïnstalleerde apparaten kunnen het leven en de gezondheid van personen in gevaar
brengen en slecht functioneren.

▪ De elektrische verwarmingsstaaf alleen bij een volledig
gevulde boiler gebruiken.

▪ Laat het installeren en inbedrijfstellen uitsluitend uitvoeren door geautoriseerde en geschoolde verwarmingstechnici aan de hand van de meegeleverde handleiding
voor het installeren en onderhouden.

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

▪ U mag uitsluitend originele vervangende -onderdelen
gebruiken.

▪ Alle punten in de bijgeleverde checklist controleren. Controleresultaten noteren en samen met de eigenaar ondertekenen.

VOORZICHTIG

▪ Bij aanwezige elektrische verwarmingsstaaf de gewenste boilerwatertemperatuur instellen.

Een ondeskundig in bedrijf gesteld warmwatervat kan tot
materiële schade leiden.

▪ Netschakelaar van de CV inschakelen. Startfase afwachten.

▪ Ter vermijding van slijtstoffen en afzettingen de voorschriften van VDI 2035 in acht nemen.

Alleen indien alle punten op de checklist met Ja kunnen worden beantwoord, mag de warmwaterboiler in bedrijf worden gesteld.

▪ Bij vul- en toevoegingswater met een hoge waterhardheid maatregelen voor ontharding of voor de stabilisatie van de hardheid nemen.
▪ Drukregelaar op de koudwateraansluiting op maximaal
6 bar instellen.
Checklist voor de inbedrijfstelling
1.

Boiler correct geïnstalleerd volgens één van de toegelaten opstellingsvarianten en zonder zichtbare beschadigingen?

ja

2.

Boiler volledig aangesloten, inclusief optionele accessoires?

ja

3.

Bij een gemonteerde elektrische verwarmingsstaaf:
▪ Voldoet de netaansluiting aan de voorschriften en bedraagt de netspanning 230 volt, 50 Hz?

ja

▪ Werd er een foutstroombeveiliging ingebouwd in overeenkomst met de geldende nationale voorschriften?

ja

▪ Alleen bij gebruik van niet-vlamwerende stroomvoedingskabel: Ligt de elektrische bekabeling niet rechtstreeks op
het warmwatervat?

ja

4.

Boiler geheeel gevuld met water?

ja

5.

Bij de reiniging: Is het warmtedistributienet doorgespoeld? Is er een vuilfilter in de retourleiding van de verwarming
ingebouwd?

ja

6.

Is de veiligheids-overloopaansluiting verbonden met een vrije afvoer?

ja

7.

Zijn de verwarmings- en warmwaterinstallaties gevuld?

ja

8.

Is de druk van het sanitairwater < 6 bar?

ja

9.

Is de druk van het verwarmingswater < 3 bar?

ja

10.

Zijn de ketel en CV-installatie ontlucht?

ja

11.

Zijn alle hydraulische aansluitingen goed dicht (geen lekkage)?

ja

12.

Werkt de installatie zonder gebreken?

ja

13.

Bij nieuwe installatie: Werd de bedieningshandleiding overhandigd en werd de eigenaar geïnstrueerd?

ja

Plaats en datum:

Handtekening installateur:
Handtekening eigenaar:
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Buitenbedrijfstelling

6

Buitenbedrijfstelling

6.1

Tijdelijk stilleggen
VOORZICHTIG
Een buiten bedrijf gestelde verwarminginstallatie kan bij
vorst bevriezen en beschadigt raken.
▪ Bij vriesgevaar de hele verwarmingsinstallatie terug in
bedrijf stellen en de vorstbeschermingsfunctie activeren
of geschikte maatregelen tegen vrieskou nemen voor de
warmwaterboiler (bijv. ledigen).
INFORMATIE
Als het vriesgevaar maar enkele dagen bestaat, is het
dankzij de zeer goede warmte-isolatie niet nodig om de
warmwaterboiler leeg te maken, als men de temperatuur
ervan regelmatig controleert en niet onder de +3 °C laat
dalen. Hierdoor is het aangesloten warmtedistributiesysteem uiteraard niet tegen vorst beschermd.
Als de temperatuur in de boiler onder +3 °C daalt, wordt de
STB van de elektrische verwarmingsstaaf automatisch geactiveerd. Daardoor wordt bij het opnieuw in gebruik nemen ieder risico op gevolgschade door vrieskou aan de
elektrische verwarmingsstaaf voorkomen.

6.2

Aftappen van het voorraadvat
GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN
Verbrandingsgevaar door uitstromend heet water.
▪ Voor het montagewerk moet u het warmwaterreservoir
voldoende lang laten afkoelen.
▪ Draag veiligheidshandschoenen.

1

Sluiten van de koudwaterleidingsklep.

2

Openen van alle tappunten.

3

Afvoerslang op de KFE-kraan van de boiler aansluiten.

4

KFE-kraan openen.

Afb 6-1

Aftappen van het voorraadvat

6.2.1

Verwarmingscircuit legen

▪ Verwarmingscircuit leeg laten lopen.

6.3

Definitieve stillegging

▪ Warmwaterboiler loskoppelen van alle elektrische aansluitingen
en wateraansluitingen.
▪ Warmwaterboiler aan de hand de montagehandleiding (Hfst. 4) in
omgekeerde volgorde demonteren.
▪ Warmwaterboiler op de juiste wijze afvoeren.
Aanwijzingen voor de afvalverwijdering

Wij hebben dankzij de milieuvriendelijke constructie van
de warmwaterboiler de voorwaarden geschapen voor een milieuvriendelijke afvalverwerking. Het is de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om de verwijdering op de juiste wijze en overeenkomstig
de in zijn/haar land geldende regels te laten plaatsvinden.

Het kenmerk op het product geeft aan dat elektrische en
elektronische producten niet bij het ongesorteerde huishoudelijk afval horen.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de verwijdering
op de juiste wijze en overeenkomstig de in zijn/haar land geldende
regels te laten plaatsvinden.
▪ Demontage van het systeem mag alleen door een gekwalificeerde monteur worden uitgevoerd.
▪ Voer uitsluitend af naar een inrichting die is gespecialiseerd in
hergebruik.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw installatiebedrijf of de
daarvoor verantwoordelijke lokale overheden.

▪ Hoofdschakelaarvan de verwarming uitschakelen en tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
▪ Afvoerslang op de KFE-kraan van de verwarming aansluiten en
openen.
Installatie- en gebruiksaanwijzing
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7

Hydraulische aansluiting

7.1

Aansluiting hydraulische systeem

Hydraulische aansluiting

H1

H2

tMI
PMI

MIX

M

Verkorte benaming

Omschrijving

RoCon M1
Koudwaterdistributienet

2

Warmwaterdistributienet

3

Voeding ruimteverwarming

4

Afvoer ruimteverwarming

5

Mengcircuit

7

Terugslagklep, voorkomt terugstroming

7a

Circulatieremmen

3UV DHW/
3UV1

3‑weg-verdeelklep (warm water/verwarming)

3UVB1

3‑weg-mengklep (verwarming/intern ketelcircuit)

CW

Koud tapwater

DHW

Warm water

DS

Druksensor

FLS

FlowSensor - meting debiet en aanvoertemperatuur

H 1, H 2 … H m

Verwarmingscircuits

MAG

Membraanexpansievat

MIX

3-weg-menger met aandrijfmotor

MK1

Mengergroep met hoogrendementspomp

MK2

Mengergroep met hoogrendementspomp (PWMgeregeld)

PK

Ketelcircuitpomp

P Mi

Mengcircuitpomp

DHW

Regeling stookolie-condensatieketel

EHS157068

Regeling mengcircuit

SV

Overdrukveiligheidsklep

t AU

Buitentemperatuursensor

t DHW

Boilertemperatuursensor

t Mi

Toevoertemperatuursensor mengcircuit

t V1

Temperatuursensor van de toevoertemperatuur

t V2

Interne mengersensor

tR

Retourtemperatuursensor

Tab. 7-1

3UV1

M
A

tAU

B

VS

AB

MAG
tV1

DS

PK
tDHW
SV

tR

A2 F

Flosto

CW
SV
Afb 7-1

RoCon BF

MK1/MK2

RoCon (BF)

1

Aansluitschema stookolie-condensatieketel met warmwaterboiler met Ventil Kit

Afkortingen in hydraulische schema's
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Hydraulische aansluiting
H1

H2

tMI
PMI

MIX

RoCon M1

MK1/MK2

M

DHW

3UV DHW

tV2

M

A

tAU

B

VS

AB

AB

FLS

A
B

M

3UVB1

MAG

tV1

DS

RoCon (BF)

PK

tDHW
SV

tR

A2 F

Flosto

CW
SV
Afb 7-2

Aansluitschema stookolie-condensatieketel met warmwaterboiler met Smart start Kit
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18

Daikin FLOSTO150
Warmwaterboiler
008.1632099_00 – 03/2019 – NL

8

8

Inspectie en onderhoud

Inspectie en onderhoud

Een regelmatige inspectie van het warmwatervat garandeert een
lange levensduur en een storingsvrije werking.
Een parasitaire stroom anode is alleen noodzakelijk als het vulwater
zeer hard en chloridehoudend (>/= 250 mg/l) is. Informeer hiernaar
bij uw verantwoordelijke waterbedrijf.
GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE
Stroomgeleidende onderdelen kunnen bij aanraking tot
een elektrische schok leiden en zo levensgevaarlijk letsel
en brandwonden veroorzaken.
▪ Als er een elektrische verwarmingsstaaf of een parasitaire stroom anode in de warmwaterboiler is ingebouwd,
dan moeten deze componenten voor het begin van de
werkzaamheden van de voeding worden gescheiden
(bijv. zekering, hoofdschakelaar uitschakelen en tegen
onbedoelde opnieuw inschakelen beveiligen).
GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

Afb 8-1

Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden aan stroomgeleidende componenten kunnen het leven en de gezondheid van personen in gevaar brengen en de werking nadelig beïnvloeden.

2

Warmte-isolatie verwijderen

Warmte-isolatie van de inspectieopening verwijderen.

▪ Schade aan stroomgeleidende componenten mag alleen
door een erkende monteur van een nutsbedrijf of erkende CV-monteur worden verholpen.

8.1

Jaarlijkse inspectie

Indien aanwezig:
▪ Functiecontrole van de elektrische verwarmingsstaaf uitvoeren
door de temperatuurweergave en de schakeltoestanden in de afzonderlijke bedrijfsmodi te controleren:
▪ Elektrische verwarmingsstaaf: zie bijhorende installatie- en bedieningshandleiding.
▪ Visuele controle van de algemene toestand van het warmwatervat.
▪ Visuele controle van aansluitingen en leidingen. Bepaal de oorzaak in geval van schade.

Afb 8-2

1

3

Beschadigde onderdelen vervangen.
–

2

M8-moer van de bevestigingsbeugel losdraaien. M8-moer op de
schroefdraadpen laten zitten.

Beschadigde delen repareren of vervangen.
–

3

Alle elektrische onderdelen, verbindingen en leidingen controleren.

M8-moet verwijderen

Waterdruk van de koudwatertoevoer controleren (<6 bar)

Evt. een drukregelaar inbouwen of deze instellen.

8.2

Reiniging
INFORMATIE
Een reiniging van de rvs boiler wordt uiterlijk om de twee
jaar door een deskundige aanbevolen.
INFORMATIE
Voor het openen van de inspectieopening de koudwaterleidingsklep sluiten en de boiler legen.

1

Voorkant en huisdeksel verwijderen.

Afb 8-3
4
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Deksel verwijderen

Bevestigingsbeugel losnemen en het deksel in de boiler dukken
tot het vrij kan bewegen.
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5

Inspectie en onderhoud
Deksel draaien en iets kantelen tot het met de smalle zijde naar
voren toe uit de boiler gehaald kan worden. Let er hierbij op dat
er geen onderdelen in de boiler kunnen vallen. Deksel indien nodig met een touw beveiligen.

Afb 8-4
6

Inwendige van de boiler controleren en reinigen

Inwendige van de boiler controleren en reinigen.
INFORMATIE
De reiniging van de boiler mag alleen door hiervoor geautoriseerde gespecialiseerde bedrijven conform DVGW
werkblad W 557 en met inachtneming van de van toepassing zijnde normen en richtlijnen worden uitgevoerd.
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9

Technische gegevens

9.1

Technische gegevens

Basisgegevens
Eenheid

DFLOSTO150A

Energy labeling Regulation: (EU) 812/2013 / Ecodesign Regulation: (EU) 814/2013
Energie-efficiëntieklasse
Warmhoudverlies
Volume warmwateropslagtank

-

A

W

35

liter

148

Basisgegevens
Ledig gewicht

kg

80

Totaalgewicht vol

kg

228

Afmeting (L x B x H)

mm

754 x 606 x 1360

Diagonale hoogte

mm

1555

Maximaal toelaatbare watertemperatuur in met voorraadvat
Stand by warmteprestatie bij DeltaT = 45 K

°C

85

kWh/24h

0,84

L

5,65

Boilerlading-warmtewisselaar (materiaal 1.4521)
Waterinhoud warmtewisselaar
Maximale bedrijfsdruk

bar

3

Oppervlak warmtewisselaar

m2

0,9

Warmtetechnische vermogensgegevens
Vermogenscode NL conform DIN 4708

(2)

2,5

Constant vermogen QD volgens DIN 4708

kW

49

l/min

20,1

Warmwatervolume zonder naverwarming bij 15 l/min debiet navulvermogen (TKW = 10 °C /
TWW = 40 °C/ TSP = 60 °C)

l

220

Warmwatervolume met naverwarming bij 15 l/min debiet navulvermogen (TKW = 10 °C /
TWW = 40 °C/ TSP = 60 °C)

l

240

Versneld watervolume in 10 min

l

210

Koud- en warmwater

inch

1

Laadomvormer voeding-en retourleiding

inch

1

Circ pomp

inch

¾

Maximaal debiet voor de duur van 10 min. met xx kW navulvermogen (TKW = 10 °C /
TWW = 40 °C / TSP = 60 °C)

Buisaansluitingen

9.2

INFORMATIE

Vermogensdiagrammen

Debieten >36 l/min kunnen in zeldzame gevallen leiden tot
geluiden in de buizen van de warmwaterboiler.

Afb 9-1
Z/ L/
min

Warmwatercapaciteit afhankelijk van het debiet
Debiet in liter per minuut

VZmax/L Maximaal debiet in liter

Afb 9-2

Drukvervalkromme voor de warmtewisselaar

Warmwaterhoeveelheid zonder naverwarmen (TKW = 10 °C,
TWW = 40 °C, TSP = 60 °C).

(2)

32 kW, TVL= 80 °C, TSP= 65 °C, TWW= 45 °C, TKW= 10 °C
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Technische gegevens

Δp/
mbar

Drukdaling in millibar

m/ L/h Debiet in liter per uur
m/ L/
min

Debiet in liter per minuut

Warmtewisselaar boiler 1

9.3

Aanhaalmomenten

Omschrijving

Grootte
schroefdraad

Koppel

Hydraulische leidingaansluitingen 1"
(water)

25 tot 30 Nm

Elektrische verwarmingsstaaf

max. 10 Nm
(vast met hand)

1,5"

Bout voor deksel van de boilerbe- alle
kleding
Tab. 9-4

Aanhaalmomenten
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10 Aantekeningen

10

Aantekeningen
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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10

Aantekeningen
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