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VOORWOORD

Deze technische informatie bevat nuttige en belangrijke
informatie voor het goed functioneren en onderhouden
van de Remeha W40/60-m ECO.
Tevens bevat het belangrijke aanwijzingen om vóór het
in bedrijf stellen en tijdens het in bedrijf zijn een zo veilig
en storingsvrij mogelijk functioneren van het toestel
mogelijk te maken.
Lees vóór het in werking stellen van het toestel deze
handleiding goed door, maak u met de werking en de
bediening van de ketel goed vertrouwd en volg de gege-
ven aanwijzingen stipt op.

Indien u nog vragen heeft of verder overleg wenst aan-
gaande specifieke onderwerpen die op dit toestel be-
trekking hebben, aarzelt u dan niet contact met onze af-
deling Marketing & Sales support op te nemen.
De in deze technische informatie gepubliceerde gege-
vens zijn gebaseerd op de meest recente informatie.
Zij worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzi-
gingen.
Wij behouden ons het recht voor op ongeacht welk
moment de constructie en/of uitvoering van onze pro-
ducten te wijzigen zonder verplichting eerder gedane
leveranties dienovereenkomstig aan te passen.

1. ALGEMENE TOESTELOMSCHRIJVING

De Remeha W40-m ECO en de W60-m ECO zijn con-
denserende c.v.-toestellen voor wandmontage.
De toestellen zijn gekeurd op de essentiële eisen van
onderstaande richtlijnen:

- Gasrichtlijn nr. 90/396/EEG
- Rendementsrichtlijn nr. 92/42/EEG
- EMC-richtlijn nr. 89/336/EEG

en voldoen aan de volgende richtlijnen:
- Laagspanningsrichtlijn nr. 73/23/EEG

CE-identificatienummer:
Remeha W40-m ECO: 63 AO 6520 
Remeha W60-m ECO: 63 AP 6520.

De speciaal geconstrueerde aluminium warmtewisselaar
is geschikt voor terugwinning van zowel voelbare als la-
tente warmte uit de rookgassen. Door het hoge rende-
ment voldoet het toestel ruimschoots aan de eisen van
het nieuwe label Gaskeur HR 107.
Een unieke gas-/luchtregeling in combinatie met een
volledig voorgemengde brander zorgt er tevens voor dat
een lage NOx- en CO-emissie bereikt wordt, waarmee
ruimschoots het predikaat 'Schonere Verbranding' ge-
haald wordt.

Een gesloten luchtkast maakt plaatsing in vrijwel elke
beschikbare ruimte mogelijk.
Het toestel is geschikt voor het stoken van alle kwalitei-
ten aardgas en (d.m.v. een ombouwset) propaan.
Het vermogen kan via een standaard ingebouwde inter-
face volmodulerend (100-30%) worden geregeld m.b.v.
de modulerende Honeywell ruimteregelaars Chrono-
therm Modulation en BasicStat Modulation.
Verder is modulerende aansturing met een rematic®

weersafhankelijke regelaar (rematic® 2945 C1 of 
rematic® SR 5240 C1) mogelijk.
Elke Remeha W40/60-m ECO wordt voor aflevering
m.b.v. een testcomputer gecontroleerd zodat een goed
functioneren gewaarborgd is.
De Remeha W40/60-m ECO is standaard voorzien van
een boilerregeling en kan in combinatie met één van de
Remeha voorraadboilers een ruime hoeveelheid warm
water leveren.

Opmerking
De Remeha boilers zijn voorzien van een enkele schei-
dingswand. Raadpleeg voor een juiste toepassing de
VEWIN-werkbladen en eventueel uw waterleidingbedrijf.

2. CONSTRUCTIE

Aan de verbrandingsluchttoevoerzijde is een gelijk-
stroomventilator gemonteerd, die zorgt voor toevoer van
de juiste hoeveelheid verbrandingslucht. Gasinspuiting
vindt plaats in een speciaal mengstuk op de inlaat van
de ventilator. Hierdoor vindt een optimale menging van
gas en lucht in de ventilator plaats. Een speciale bran-
der, boven in het toestel geplaatst, zorgt voor een opti-
male verbranding.
De Remeha W40/60-m ECO warmtewisselaar is ver-
vaardigd uit aluminium en voorzien van geleidingsschot-
ten voor een optimale warmte-overdracht.
Onder in het toestel zorgen een condensverzamelbak
en een sifon voor de afvoer van het condenswater.

De gesloten luchtkast verhoogt de veiligheid en maakt
plaatsing in vrijwel elke ruimte mogelijk.
Door toepassing van microprocessor techniek is de
Remeha W40/60-m ECO eenvoudig in te stellen en te
regelen. Uitleesvensters maken het mogelijk de actuele
en de gewenste instellingen te controleren.
De gas- en wateraansluitingen zijn overzichtelijk aan de
onderzijde van het toestel aangebracht. De verbran-
dingsluchttoevoer en rookgasafvoer bevinden zich op
standaard maatvoering aan de bovenzijde.
Door toepassing van snelsluitingen op het luchtkastdek-
sel (geen schroeven) is het toestel bovendien service-
en onderhoudsvriendelijk.
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3. TECHNISCHE GEGEVENS EN AFMETINGEN

Afb. 02  Afmetingen Remeha W60-m ECO 

1 Aanvoer c.v. 11/4 " buitendr.
2 Retour c.v. 11/4 " buitendr.
3 Gasaansluiting 3/4 " buitendr.
4 Condensafvoer Ø  32 mm uitw.
5 Rookgasafvoer Ø 100 mm
6 Verbr. luchttoevoer Ø 100 mm

zijaanzicht

1 Aanvoer c.v. Ø 28 mm uitw.
2 Retour c.v. Ø 28 mm uitw.
3 Gasaansluiting 3/4 " buitendr.
4 Condensafvoer Ø  32 mm uitw.
5 Rookgasafvoer Ø 100 mm
6 Verbr. luchttoevoer Ø 100 mm

Afb. 01  Afmetingen Remeha W40-m ECO 

3.1  Afmetingen

vooraanzicht

boven-
aanzicht

boven-
aanzicht

vooraanzichtzijaanzicht
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3.2  Technische gegevens

Toesteltype

Belastingsregeling: instelbaar

Nominaal vermogen (80/60°C) - min.
- max.

(40/30°C) - min.
- max.

Nominale belasting bovenwaarde (Hs)- min.
- max

Nominale belasting onderwaarde (Hi) - min.
- max.

Categorie
Gasvoordruk
Gasverbruik (aardgas L)
NOx uitstoot
NOx uitstoot (02 = 0%, droog)
Max. tegendruk
Type-indeling i.v.m.
rookgasafvoer
Aansluitspanning
Opgenomen vermogen
Isolatieklasse
Max. watertemperatuur c.v.
Max. bedrijfstemperatuur c.v.
Min. waterbedrijfsdruk
Max. waterbedrijfsdruk
Waterinhoud 
Waterzijdige weerstand bij ÆT = 20°C
Restopvoerhoogte circulatiepomp
Montagegewicht

modulerend of
hoog - laag of

aan - uit
12,4
41,0
14,0
44,3
14,1
47,0
12,7
42,3
II 2L 3P

20 - 30
1,6 - 5,2

46
29
100

B23, C13, C33,
C43, C53, C63 

230/50  
150
20

110
20 - 90

0,8
3
5

100 (10)
350 (35)

67

modulerend of
hoog - laag of

aan - uit
18,2
60,5
20,3
66,4
20,7
69,0
18,6
62,1
II 2L 3P

20 - 30
2,3 - 7,6

16
10
100

B23, C13, C33,
C43, C53, C63

230/50   
100
20

110
20 - 90

0,8
3
6

225 (22,5)
n.v.t.
75

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

mbar
m3/h
mg/kWh 
ppm
Pa

V/Hz
VA
IP
°C
°C
bar
bar
liter
mbar (kPa)
mbar (kPa)
kg

Remeha 
W40-m ECO 

Remeha 
W60-m ECO 

3.3  Leveringsomvang
- circulatiepomp (alleen Remeha W40-m ECO)
- manometer
- vul- en aftapkraan
- luchttoevoerventilator
- elektronische regel- en beveiligingsapparatuur: 24V
- interface t.b.v. aansluiting modulerende regelaars van

Honeywell
- temperatuurregeling: instelbaar van 20 - 90°C
- luchtdrukverschilschakelaar
- watergebrekbeveiliging d.m.v. temperatuursensoren
- aluminium warmtewisselaar
- wit gespoten plaatstalen bemanteling
- pompschakeling
- vorstbeveiliging
- overzichtelijk bedieningspaneel met display
- sifon
- ophangbeugel
- automatische ontluchter.

Accessoires
- ombouwset propaan
- boiler aansluitset
- buitentemperatuursensor
- modulerende weersafhankelijke rematic®-regelaars
- Duo-verdeler
- Trio-verdeler.
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4. RENDEMENTSGEGEVENS

4.1  Toestelgebruiksrendement (HR-rendement)
a. 103,3% ten opzichte van Hi (93% t.o.v. Hs) bij een

gemiddelde watertemperatuur van 45°C (50/40°C).

4.2  Waterzijdig rendement
a. Tot 99% ten opzichte van Hi (ca. 89,1% t.o.v. Hs) bij

een gemiddelde watertemperatuur van 70°C 
(80/60°C).

b. Tot 110,4% ten opzichte van Hi (ca. 99,4% t.o.v. Hs)
bij een gemiddelde watertemperatuur van 35°C 
(40/30°C). Hierdoor voldoet het toestel ruimschoots
aan het Gaskeur HR 107.

4.3  Nullastverlies
0,3% ten opzichte van Hi bij een gemiddelde watertem-
peratuur van 45°C.

5.2  Type-indeling in verband met afvoer rookgassen
Indeling volgens GAVO:
Voor 'open'-uitvoering: klasse B.
Voor 'gesloten'-uitvoering: niet van toepassing.
Indeling volgens CE:
Type B23: Open toestel zonder trekonderbreker. Lucht 

uit opstellingsruimte; rookafvoer bovendaks.
Type C13: Gesloten toestel, aangesloten op gecombi-

neerde geveldoorvoer.
Type C33: Gesloten toestel, aangesloten op gecombi-

neerde dakdoorvoer.
Type C43: Gesloten toestel in cascade, aangesloten op 

een gemeenschappelijk luchttoevoer- en 
rookafvoerkanaal (CLV-systeem).

Type C53: Gesloten toestel, aangesloten op separaat 
luchttoevoer- en rookafvoerkanaal, uitmon-
dend in verschillende drukvlakken.

Type C63: Gesloten toestel, op de markt aangeboden 
zonder bijbehorend aansluit- en/of uitmon-
dingsmateriaal.

5.3  Toestelregeling
De belasting van de Remeha W40/60-m ECO kan op de
volgende manieren geregeld worden:
- modulerend, waarbij de belasting tussen de minimale

en de maximale waarde moduleert op basis van de
door de modulerende regelaar bepaalde en de op de
ketel ingestelde maximale aanvoertemperatuur.

- hoog/laag regeling, waarbij het toestel tussen deellast
(30%) en vollast geregeld wordt, d.m.v. een tweetraps-
regelaar.

- aan/uit regeling, waarbij de belasting tussen de mini-
male en de maximale waarde moduleert op basis van
de op het toestel ingestelde aanvoertemperatuur.

5. TOEPASSINGSGEGEVENS

5.1  Algemeen
Door zijn uitvoeringsmogelijkheden (open of gesloten
verbrandingsluchttoevoer) kent de Remeha W40/60-m
ECO vele plaatsingsmogelijkheden.
De door Remeha ontwikkelde brander en de verbran-
dingsluchttoevoerventilator zijn geruisarm. Het gemeten
geluidsniveau bedraagt gemiddeld slechts ca. 48 dBA
(op 1 meter afstand).
De Remeha W40/60-m ECO kan in geen geval op
bouwkundige kanalen worden aangesloten (condensatie!).
Raadpleeg in deze gevallen par. 7.2, het plaatselijk gas-
bedrijf en/of onze afdeling Marketing & Sales support.
Door plaatsing van meerdere toestellen kan een cascade-
opstelling worden gerealiseerd. Voor adviezen en
principetekeningen kunt u contact opnemen met onze
afdeling Marketing & Sales support. Zie ook par. 7.3.6.
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6. TOESTELUITVOERING

6.1  Apparatuuroverzicht

Afb. 03  Doorsnede Remeha W40-m ECO 

1 2

3

4

11

12
13

16

18

21

23

25

26

31

33

1. Luchttoevoer
2. Rookgasafvoer
3. Meetpunt O2 /CO2

4. Luchtkast
5. Schuifstuk
6. Luchtdrukverschilschakelaar
7. Veerklep
8. Inlaatmengstuk (achter ventilator)
9. Ventilator

10. Automatische ontluchter
11. Brander
12. Ontstekings-/ionisatie-elektrode
13. Kijkglas
14. Handontluchter
15. Gascombinatieblok
16. Warmtewisselaar
17. Aanvoertemperatuursensor
18. Inspectiedeksel
19. Retourtemperatuursensor
20. Condensverzamelbak
21. Instrumentenpaneel
22. 16-polige klemmenstrook (X15)
23. Inbouwmogelijkheid WA-regeling
24. Condensafvoer/sifon
25. Insteltoetsen
26. Uitleesvenster en resettoets
27. Branderschakelaar 
28. Interface t.b.v. modulerende 

Honeywell regelaar
29. Gasaansluiting 
30. Circulatiepomp (alleen Remeha 

W40-m ECO)
31. Manometer
32. Vul- en aftapkraan
33. Retouraansluiting
34. Elektrische aansluiting pomp en 

driewegklep
35. Aanvoeraansluiting

30

2924

6

7 8
10

5

9

15

20

22

28

27
32

35

17

19

34

14
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6.2  Werkingsprincipe
Het toestel is voorzien van een gesloten luchtkast.
Met behulp van de ventilator wordt lucht naar binnen
gezogen. Aan de inlaatzijde van de ventilator is een
inlaatstuk geplaatst waar het gas wordt ingespoten.
Afhankelijk van de instellingen en de heersende water-
temperaturen, gemeten door de temperatuursensoren,
wordt het toerental van de ventilator geregeld. De gas-/
luchtkoppeling past de gashoeveelheid aan aan de lucht-
hoeveelheid.
Het gas-/luchtmengsel wordt in de ventilator gemengd
en daarna naar de brander gebracht.

Na de verbranding worden de hete rookgassen door de
aluminium warmtewisselaar geleid. Hier zullen de rook-
gassen warmte afdragen aan het c.v.-water in de warm-
tewisselaar. De waterdamp in de rookgassen conden-
seert tegen de onderste gevinde pijpen.
De warmte die bij dit condensatieproces vrijkomt (de
zogenaamde latente of condensatie warmte) wordt
eveneens aan het c.v.-water overgedragen.
Het gevormde condenswater wordt via een sifon aan de
onderzijde van de warmtewisselaar afgevoerd.

6.3  Bedieningspaneel
De Remeha W40/60-m ECO is voorzien van een vooruit-
strevende toestelbesturingsregeling, die is opgebouwd
uit o.a.:
a. besturingsautomaat met microprocessor
b. bedieningspaneel met insteltoetsen en uitleesvensters.
c. interface t.b.v. modulerende regelaars.

D.m.v. de insteltoetsen en de uitleesvensters kunnen
diverse waarden ingesteld en uitgelezen worden.
De instel- en uitleesmogelijkheden zijn verdeeld in twee
niveau's:
- gebruikersniveau - vrij toegankelijk
- serviceniveau - met servicecode toegankelijk.

Het bedieningspaneel is opgebouwd uit de volgende
componenten (zie afb. 04):

a. 'code'-venster
gebruikersniveau:
weergave van: - bedrijfsmode 1 cijfer

- instelmode 1. cijfer met 
continu bran-
dende stip

- uitleesmode 1. cijfer met knip-
perende stip

- geforceerde mode 'HOOG' H
- geforceerde mode 'LAAG' L

serviceniveau:
extra weergave: - toerentalmode halve cijfers

- storingsmode 1 cijfer knippert

b. '    '-venster
weergave van: - temperaturen

- instellingen
- storingen

c. 'reset'-toets: - herstel-/ontgrendeltoets

d. 'mode'-toets: - keuzetoets voor de 
gewenste mode

e. 'step'-toets: - keuzetoets voor het gewenste 
programma binnen een gekozen
mode

f. 'store'-toets: - opslagtoets voor ingestelde 
gegevens

g. 's'-toets: - verhogen van de instelling

h. 't'-toets: - verlagen van de instelling

i. branderschakelaar - aan/uitschakelen van het toestel.

c

g hfed

a
b

Afb. 04  Bedieningspaneel

i
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Afb. 05  Stroomdiagram microprocessor

6.4  Besturingsregeling

6.4.1  Algemeen

cijfer en stip
.

0-9
H,L

alleen een cijfer

Temperatuur venster'Code'-venster

Druk op de 'Step'-toetsDruk op de 'Mode'-toets

1. Gewenste max. aanvoertemperatuur
2. Pompregeling
3. Temperatuur warmwater
A. Toestelregeling

Alleen toegankelijk met code  C  1 2

6. Toerental vollast c.v.
7. Toerental vollast c.v.
8. Toerental deellast c.v.
9. Toerental deellast c.v.
b. Schakeldifferentie warmwater
C. Max. toerental warmwater
d. Max. toerental warmwater
E. N.v.t.
F. Toerental LDS controle
G. Gedwongen deellast na start
H. Start toerental
I. Max. aanvoertemperatuur boilerbedrijf
J. Warmwater aansturing
L. Interne functie
n. Schakeldifferentie aanvoertemperatuur c.v.
P. Beveiligingstype

1. Aanvoertemperatuur
2. Retourtemperatuur 
3. Boilertemperatuur  
4. Buitentemperatuur 
5. N.v.t.
6. Aanvoertemperatuur (setpoint)
7. Status inschakelcommando en LDS
8. Aanvoersensortemperatuur
9. N.v.t.

.

Uitlezing ventilatortoerental

knipperend
cijfer

1. Storingscode
2. Bedrijfscode op moment van storingsingreep
3. Aanvoertemperatuur op moment van storingsingreep
4. Retourtemperatuur op moment van storingsingreep
5. Boilertemperatuur op moment van storingsingreep
6. N.v.t.

half cijfer

Alleen toegankelijk met code  C  1 2

Aanvoertemperatuur

of

Bedrijfs-
situatie

zie par. 6.4.2

Instel-
mode

zie par. 6.4.3

Uitlees-
mode

zie par. 6.4.4

Toerental-
mode

zie par. 6.4.7

Storings-
mode

zie par. 6.4.8

cijfer en
knipperende

stip
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6.4.2  Bedrijfsmode
Tijdens bedrijf geeft het 'code'-venster de status (bedijfs-
verloop) van het toestel weer terwijl het temperatuur
venster de gemeten aanvoerwatertemperatuur aangeeft.

De betekenissen van de cijfers van het 'code'-venster
zijn:
0 Standby; er is geen warmtevraag van de kamer-

thermostaat, externe regeling of boiler.
1 Voorspoelen of naventileren:

- voorspoeltijd: 0,3 seconden
- naspoeltijd: 10  seconden; na einde warmtevraag

blijft de ventilator nog 10 seconden doordraaien.
2 Ontsteken; gedurende 2,4 seconden is de ontsteking

actief en de gasklep geopend.
3 C.v.-bedrijf; het toestel brandt voor de c.v.
4 Boiler-bedrijf; het toestel brandt voor de warmwater-

voorziening. De driewegklep c.q. boilerpomp is be-
krachtigd.

5 Wachtstand; na ruststandcontrole van de luchtdruk-
verschilschakelaar gaat de ventilator draaien en het
toestel wacht op voldoende luchttransport of op het
omlopen van de driewegklep van de boiler.

7 Nadraaien pomp c.v.; na het branden blijft de pomp
de ingestelde tijd doordraaien.

8 Nadraaien pomp over de boiler; na het branden blijft
gedurende 5 minuten de driewegklep bekrachtigd
c.q. loopt de boilerpomp door.

9 - aanvoertemperatuur > 95°C
- aanvoertemperatuur > setpunt + 5°C
- aanvoertemperatuur -  retourtemperatuur > 45°C
- stijgsnelheid aanvoertemperatuur overschreden.

H Gedwongen vollast.
L Gedwongen deellast.
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Code Omschrijving Instelbereik Fabr. instelling

1. Gewenste max.
aanvoertemperatuur -  2 0  t/m  9 0 °C 8 0

2. Pompinstelling -  0 0  nadraaitijd 10 seconden 0 5
0 1  t/m  1 5  nadraaitijd in minuten
9 9  pomp continu

3. Temperatuur warmwater -  2 0  t/m  6 5 °C (met boilertemperatuur sensor) 6 5
A. Toestelregeling *) -  1 X  c.v. modulerend c.q. aan/uit }X  = 0, 1, 2 of 3

1 1 
-  2 X  c.v. hoog/laag ext. ingang
-  X 0  c.v. uit, warmwater uit 
-  X 1  c.v. aan, warmwater aan   }X  = 1 of 2-  X 2  c.v. aan, warmwater uit
-  X 3  c.v. uit, warmwater aan

6.4.3  Instelmode 
(op gebruikersniveau)
Cijfer met continu brandende stip.
In de instelmode kunnen diverse instellingen naar be-
hoefte gewijzigd worden.
De gewenste mode kan gekozen worden door de
'mode'-toets in te drukken totdat op het 'code'-uitlees-
venster  1. verschijnt.
Kies nu met de 'step'-toets de gewenste code.

Door op de 's'-toets te drukken kan een instelling ver-
hoogd worden.
Door op de 't'-toets te drukken kan een instelling ver-
laagd worden.
De nieuwe instelling wordt opgeslagen door op de
'store'-toets te drukken en knippert tweemaal als beves-
tiging. Hierna nog eenmaal de 'mode'-toets indrukken

Zie voor aanvullende informatie par. 10.3.

Code Omschrijving Instelbereik Fabr. instelling

6. Ventilator toerental vollast c.v. -  1 0  t/m  6 0  honderdtallen 4 9
7. Ventilator toerental vollast c.v. -  0 0  t/m  9 9  eenheden 0 0
8. Ventilator toerental deellast -  1 0  t/m  6 0  honderdtallen 3 0
9. Ventilator toerental deellast -  0 0  t/m  9 9  eenheden 0 0
b. Inschakeldifferentie boiler bij -  0 1  t/m  0 5 °C 0 5

toepassing boilersensor; 0 6  =  10 °C 
inschakeldifferentie aanvoertemp. 0 7  =  15 °C
tijdens warmwaterbedrijf bij toe- 0 8  =  20 °C
passing boilerthermostaat

C. Ventilator toerental vollast w.w. -  1 0  t/m  6 0  honderdtallen 4 9
d. Ventilator toerental vollast w.w. -  0 0  t/m  9 9  eenheden 0 0
E. N.v.t.
F. Controletoerental - Niet wijzigen !!! 4 5

luchtdrukschakelaar
G. Geforceerd laag na start -  0 0  t/m  1 5  minuten 0 0
H. Start toerental -  Niet wijzigen !!! 3 5
I. Max. aanvoertemp. bij w.w. -  7 0  t/m  9 0  °C 8 0
J. W.w.-aansturing -  0 0  driewegklep 0 0

-  0 1  boilerpomp
-  0 2  geïnverteerde driewegklep

L. N.v.t.
n. Hysterese aanvoertemperatuur -  0 5  t/m  2 0  °C 1 0
P. Beveiligingstype -  Niet wijzigen !!! 1 4

(op service niveau)
Toegankelijk met servicecode  C  1 2 (zie par. 6.4.9):

*) Voorbeeld: 1 0  Ketel ingesteld op modulerend c.q. aan/uit, echter c.v. en warmwater uitgeschakeld
2 2  C.v. hoog/laag, c.v. aan, warmwater uit.
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Code Omschrijving Uitlezing (bijvoorbeeld)

1. Aanvoertemperatuur -  8 0 
2. Retourtemperatuur -  7 0 
3. Boilertemperatuur -  6 5  - alleen met boilersensor
4. Buitentemperatuur -  0 5  - alleen met buitensensor
5. N.v.t. -  4 0   
6. Setpoint aanvoertemp. (berekend) -  2 0  t/m  9 0  
7. Status warmtevraag -  0     open  1     gesloten

en luchtdrukschakelaar -     0  open    1  gesloten
8. Aanvoersensortemperatuur -  8 0    
9. N.v.t. -  3 6.

6.4.4  Uitleesmode
(gebruikersniveau)
Cijfer met knipperende stip.
In de uitleesmode kunnen diverse waarden uitgelezen 
worden.
- Druk de 'mode'-toets in totdat op het 'code'-venster

1. verschijnt (stip knippert).
- Kies nu met de 'step'-toets de gewenste code.

6.4.5  Geforceerde mode 'HOOG'
Door in de bedrijfsmode de 'mode'- en de 's'-toets tege-
lijkertijd in te drukken, gaat het toestel branden op het
maximale vermogen.
De aanvoertemperatuur kan echter niet boven het
ingestelde maximum komen. Dit om het toestel en de
installatie te beveiligen.
Door tegelijkertijd de 's'- en 't'-toetsen in te drukken,
gaat het toestel terug naar de bedrijfsmode, of automa-
tisch na 15 minuten.

6.4.6  Geforceerde mode 'LAAG'
Door in de bedrijfsmode de 'mode'- en de 't'-toets tege-
lijkertijd in te drukken, gaat het toestel branden op het
minimale vermogen.
De aanvoertemperatuur kan echter niet boven het
ingestelde maximum komen. Dit om het toestel en de
installatie te beveiligen.
Door tegelijkertijd de 's'- en 't'-toetsen in te drukken,
gaat het toestel terug naar de bedrijfsmode, of automa-
tisch na 15 minuten.

6.4.7  Toerentalmode
(service niveau)
Alleen voor de installateur.
In de toerentalmode kan het toerental van de ventilator
in delen uitgelezen worden.
- Stel eerst de servicecode  C  1 2  in (zie par. 6.4.9, 

alleen voor de installateur).
- Druk de 'mode'-toets in totdat op het 'code'-venster

verschijnt (beurtelings half cijfer).

Code Omschrijving V.b. 4900 omw./min.

Toerental ventilator -  4 9  honderdtallen
Toerental ventilator -  0 0  eenheden

6.4.8  Storingsmode
op service niveau (code-venster knippert)
Een actuele storing wordt kenbaar gemaakt via de uit-
leesvensters (knipperende cijfers, zie storingstabel in
hoofdstuk 11).
De laatst opgetreden storing en de daarbij heersende
temperaturen worden opgeslagen in het geheugen van
de microprocessor en kunnen in de storingsmode als
volgt uitgelezen worden:

- Stel de servicecode  C  1 2  in (zie par. 6.4.9).
- Druk de 'mode'-toets in totdat op het 'code'-venster  1

verschijnt (cijfer knippert).
- Kies nu met de 'step'-toets de gewenste code.

Code Omschrijving

1 3 7 Storingscode (hoofdstuk 11)
2 3 Bedrijfscode tijdens storing (par. 6.4.2) 
3 5 3 Aanvoertemperatuur
4 4 0 Retourtemperatuur
5 6 0 Boilertemperatuur (alleen met 

boilersensor)
6 1 0 Buitentemperatuur (alleen met 

buitensensor)

In dit voorbeeld   3 7 en     3 :
Retourtemperatuursensor is defect geraakt tijdens bran-
den op c.v. bij een aanvoertemperatuur van 53°C, een
retourtemperatuur van 40°C, een boilertemperatuur van
60°C en een buitentemperatuur van 10°C.
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6.4.9  Servicecode
(Alleen voor de installateur.)
Om ongewenste instellingen te voorkomen zijn diverse
bedieningsniveau's voorzien van beveiligingscodes.
Voor servicegebruik kunt u code  C  1 2  programmeren.
- Druk de 'mode'- en 'step'-toets gelijktijdig in. Er ver-

schijnt een  C  op het 'code'-venster.
Terwijl de beide toetsen ingedrukt zijn,  stelt u met de
's'- en 't'-toetsen het temperatuurvenster in op  1 2 .

Blijf de 'mode'- en de 'step'-toets ingedrukt houden en
druk op de 'store'-toets. Het temperatuurvenster knip-
pert als toegangsbevestiging tot de service-instelling.

- Laat de 'mode'- en de 'step'-toets los. U keert nu
automatisch terug naar de bedrijfsmode.

Na gebruik dient u de servicecode te verwijderen.
- Druk hiervoor 1 x op de 'reset'-toets (als gedurende

10 minuten geen wijzigingen worden aangebracht
wordt de servicecode automatisch verwijderd).

Ý Ý Ý

Ý Ý Ý Ý
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2. Pompschakeling (fabrieksinst.: nadraaitijd 5 min.).
De nadraaitijd van de pomp is instelbaar op 10 secon-
den, 1 t/m 15 minuten of continu nadraaien.
- Druk op de 'mode'-toets totdat op het 'code'-venster

het cijfer  1. (met stip) verschijnt.
- Druk op de 'step'-toets totdat op het 'code'-venster 

het cijfer  2. verschijnt.
- Stel met 's'- en 't'-toetsen de gewenste instelling in.

15

6.4.10  Gebruikersinstellingen
De volgende gegevens kunnen door de gebruiker op de
gewenste waarde worden ingesteld.
1. Aanvoertemperatuur (fabrieksinstelling 80°C)

De maximale aanvoertemperatuur is instelbaar van
20 tot 90°C.
- Druk op de 'mode'-toets totdat op het 'code'-venster

het cijfer  1. (met stip) verschijnt.
- Op het temperatuurvenster staat de ingestelde 

waarde  8 0 .
- Stel met de 's'- en 't'-toetsen de gewenste aanvoer-

temperatuur in.

Code Omschrijving

1. 8 0 Gewenste aanvoertemperatuur
instelbaar tussen 20 en 90°C

- Druk op de 'store'-toets voor het vastleggen van de 
nieuwe waarde (waarde knippert).

- Druk 1 x op de 'reset'-toets.

Code Omschrijving

2. 0 0 Nadraaitijd 10 seconden
2. X X Nadraaitijd in minuten ('X' =1 t/m 15)
2. 9 9 Pomp continu

- Druk op de 'store'-toets voor het vastleggen van de 
nieuwe instelling (instelling knippert 2 x).

- Druk 1 x op de 'reset'-toets.
3. Temperatuur warmwater (fabr. inst. 65°C).

Deze waarde is alleen van toepassing als een
Remeha boilersensor is aangesloten.
- Druk op de 'mode'-toets totdat op het 'code'-venster 

het cijfer  1. (met stip dus) verschijnt.
- Druk op de 'step'-toets totdat op het 'code'-venster 

het cijfer  3. verschijnt.
- Stel met 's'- en 't'-toetsen de gewenste waarde in.

Code Omschrijving

3. 6 0 Setpoint boilertemperatuur

De werking is als volgt:
Stel: Het setpoint van de boilertemperatuur is ingesteld
op 65°C, de boilerinschakeldifferentie op 5°C en de
maximale aanvoertemperatuur tijdens boilerbedrijf op
80°C (fabrieksinstellingen).
Het toestel zal gaan moduleren op de ingestelde maxi-
male aanvoertemperatuur tijdens boilerbedrijf en gaat
uit bedrijf bij een boilertemperatuur van 70°C (ingestel-
de waarde +5°C). Het toestel zal weer inschakelen bij
een boilertemperatuur van 65°C (ingestelde boilertem-
peratuur  +5°C - boilerinschakeldifferentie).
Zowel de boilerinschakeldifferentie als de maximale
aanvoertemperatuur tijdens boilerbedrijf kan alleen via
het servicemenu worden ingesteld (par. 10.3.9 en
10.3.10).

4. Ketelregeling (fabr.inst.: boiler aan, c.v. modulerend).
- Druk op de 'mode'-toets totdat op het 'code'-venster 

het cijfer  1. (met stip dus) verschijnt.
- Druk op de 'step'-toets totdat op het 'code'-venster 

de letter  A. verschijnt.
- Stel met 's'- en 't'-toetsen de gewenste waarde in.

- Druk op de 'store'-toets voor het vastleggen van de 
nieuwe waarde (instelling knippert).

- Druk 1 x op de 'reset'-toets.

- Druk op de 'store'-toets voor het vastleggen van de 
nieuwe waarde (instelling knippert).

- Druk 1 x op de 'reset'-toets.

Code Omschrijving 

A. 1 X   c.v. aan/uit c.q. modulerend }X  = 
2 X  c.v. hoog/laag ext. ingang 0, 1, 2 of 3
X 0 c.v. uit, warmwater uit    

} X  = 1 of 2
X 1  c.v. aan, warmwater aan  
X 2  c.v. aan, warmwater uit
X 3  c.v. uit, warmwater aan

Voorbeeld: 1 0  Ketel ingesteld op modulerend c.q.
aan/uit, echter c.v. en warmwater uit-
geschakeld
2 2  C.v. hoog/laag, c.v. aan,
warmwater uit.
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A = gatenpatroon muurbeugel

Afb. 06  Aftekenmal Remeha W40-m ECO 

7. INSTALLATIEVOORSCHRIFT VOOR DE VERWARMINGS-INSTALLATEUR

7.1  Algemeen
Voor installatie van de Remeha W40/60-m ECO dient u
rekening te houden met de volgende voorschriften:
- NEN 2757 Toevoer van verbrandingslucht en 

afvoer van rook van verbrandings-
toestellen

- NEN 1078 Voorschriften voor aardgasinstallaties.
GAVO 1987

- aanv. NEN 1078 Aanvulling op NEN 1078, maart 1992
- NEN 2078 Eisen voor industriële gasinstallaties.
- richtlijnen voor aanpassing van bestaande gasinstallaties

van september 1992, opgesteld door de KVGN
- NEN 3028 Veiligheidseisen voor c.v.-installaties
- NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laag-

spanningsinstallaties.
- eventuele lokale voorschriften
- voor zover van toepassing: het Bouwbesluit en brand-

weervoorschriften.
- bij toepassing t.b.v. warm sanitair watervoorziening:

Werkblad VEWIN nr. 4.4B september 1993.
Overal waar in dit document de opmerking GAVO wordt
gehanteerd, wordt bedoeld de NEN 1078 plus aanvulling
NEN 1078, laatste uitgave.

7.1.1  Opstelling
Vóór het toestel wordt door de GAVO een vrije ruimte
van minimaal 100 cm voorgeschreven. Boven het toestel
adviseren wij een vrije ruimte van minimaal 40 cm, aan
de linkerzijde minimaal 5 cm en aan de rechterzijde
minimaal 5 cm. Onder het toestel is in principe een vrije
ruimte van 25 cm voldoende. Monteer direct onder het
toestel een gaskraan.

7.1.2  Bevestiging
Hang de Remeha W40/60-m ECO waterpas aan een
voldoende stevige wand d.m.v. de meegeleverde op-
hangbeugel. Nadat het toestel is opgehangen kan het
m.b.v. de stelbout op het frame waterpas t.o.v. de wand
worden gehangen.
In de verpakkingsdoos bevindt zich een aftekenmal
waarop de posities van de bevestigingsgaten zijn aange-
geven.

A = gatenpatroon muurbeugel

Afb. 07  Aftekenmal Remeha W60-m ECO 
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7.2  Rookgasafvoer en luchttoevoer
Tijdens de installatie kan nog worden gekozen voor een
'gesloten' of 'open' uitvoering. Na het ophangen en
voor het aansluiten c.q. plaatsen van de luchttoevoer en
rookgasafvoersystemen dienen de rode stofdoppen uit
de luchttoevoerpijp en de rookgasafvoer te worden ver-
wijderd.

Open uitvoering: Open toestellen betrekken de beno-
digde verbrandingslucht uit hun omgeving.
In deze situatie kent de GAVO de volgende mogelijkheid:
Open toestellen in opstellingsruimten (sectie 6)
Naast de algemene eisen, vestigen wij uw aandacht op
het volgende: De waarden uit tabel 26 van de GAVO zijn
niet van toepassing op de Remeha W40/60-m ECO. Zie
hiervoor par. 7.2.3.
Gesloten uitvoering (sectie 4):
Door toepassing van een luchttoevoerleiding verkrijgt
men een gesloten systeem. Het aantal plaatsingsmoge-
lijkheden binnen het gebouw neemt hierdoor toe, terwijl
er ten aanzien van de uitmondingsplaats in de gevel of op
het dak minder strenge eisen van toepassing zijn omdat
luchttoevoer en rookgasafvoer in hetzelfde drukgebied
plaatsvinden. Zie hiervoor de GAVO. Voor uitmonding in
twee verschillende drukgebieden kunt u contact opnemen
met onze afdeling Marketing & Sales support. Zie ook
par. 7.2.6.
Daarnaast is de buitenlucht over het algemeen schoner,
wat de levensduur van het toestel ten goede komt.
Een rookgasafvoertabel voor de Remeha W40/60-m
ECO gesloten uitvoering vindt u in par. 7.2.4.

7.2.1  Uitmonding
a. Open uitvoering

Zie voor uitmondingen hoofdstuk 15 en bijlage C van
de aanvulling op de NEN 1078 (GAVO 1987) - uitgave
maart 1992 alsmede NEN 2757 - december 1991.

b. Gesloten uitvoering
Zie voor uitmondingen hoofdstuk 9 van de aanvulling
op de NEN 1078 (GAVO 1987) - uitgave maart 1992.

c. Geveluitmonding
Zie voor geveluitmondingen paragraaf 9.3.2 van de
aanvulling op de NEN 1078 (GAVO 1987) - uitgave
maart 1992.
Bij toepassing van een geveldoorvoer direct boven de
ketel dient de Remeha geveldoorvoerset te worden
toegepast.

7.2.2  Eisen
Horizontale gedeelten in de rookgasafvoer moeten op
afschot liggen richting toestel. Horizontale gedeelten in
de luchttoevoer moeten op afschot liggen richting toe-
voeropening. Horizontale doorvoeren dienen te voldoen
aan de Gastec QA-eisen voor horizontale uitmondings-
constructies voor gesloten toestellen. Deze zijn bij wind-
aanval altijd trekkend, zodat het verbrandingsgas tijdens
stilstand van het toestel niet terugstroomt.
Voor verticale doorvoeren dienen Gastec QA-goedge-
keurde verticale doorvoersets gebruikt te worden.
Materiaal rookgasafvoer:
(volgens tabel 24 van de GAVO)
Enkelwandig, star: roestvaststaal en dikwandig aluminium.
Flexibel: roestvaststaal en kunststof met Gaskeur.
Materiaal luchttoevoer:
Enkelwandig, star of flexibel, in aluminium, roestvast-
staal of kunststof.
Constructie:
De toe te passen rookgasafvoerleiding dient qua con-
structie op naden en verbindingen lucht- en waterdicht
te worden uitgevoerd of naadloos.

Als voeringkanalen worden toegepast, dienen deze
vervaardigd te worden uit een luchtdichte, dikwandige
starre aluminium of roestvaststalen constructie (ook
buigbare kunststof en roestvaststalen voeringpijpen zijn
toegestaan). Aluminium is toegestaan, mits er geen
contact is met het bouwkundige gedeelte van het rook-
gasafvoerkanaal. Inspectie van het voeringskanaal moet
mogelijk zijn. Bij toepassing van de gesloten toesteluit-
voering dient ook de luchttoevoerleiding luchtdicht te
worden uitgevoerd. Dit ter voorkoming van aanzuiging
van 'valse' lucht.
Voor verdere informatie: zie GAVO.
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7.2.3  Enkelvoudig open, type B23 volgens CE

Uitvoering rookgasafvoerkanaal
1 = Rookgasafvoerkanaal zonder bochten
2 = Rookgasafvoerkanaal met 2 bochten 45°
3 = Rookgasafvoerkanaal met 2 bochten 90°
4 = Rookgasafvoerkanaal met haakse instroming en een

bocht 90° of 2 bochten 45°.

land

kust

land

kust

land

kust

land

kust

Maximaal toegestane afstand 'H' tussen ketel en uitmonding in meters;
uitvoering dikwandig aluminium met lipring afdichting, gegoten bochten

"Vrije uitmonding" in
gebied I, bovendaks

1

2

3

4

"Niet vrije uitmonding"
in gebied III, rekening
houdend met ÆP statisch
+ 25 Pa (land)
+ 40 Pa (kustgebied)

1

2

3

4

W40-m

W60-m

W40-m

W60-m

W40-m

W60-m

W40-m

W60-m

W40-m

W60-m

W40-m

W60-m

W40-m

W60-m

W40-m

W60-m

- = Niet toepasbaar.
+ = Meer dan 40 meter, te bevragen bij onze afdeling Marketing & Sales support.

Aantal meters af te trekken per extra bocht 90°

Aantal meters af te trekken per extra bocht 45°

25

7

19

4

23

5

17

2

13

-

6

-

9

-

3

-

80

37

13

35

10

25

-

21

-

6,5

1,3

W40-m

W60-m

W40-m

W60-m

W40-m

W60-m

W40-m

W60-m

Ø D in mm

+

27

+

24

+

12

+

9

90

+

17

39

12

+

14

36

9

36

3

24

-

32

-

21

-

7,5

1,4

+

33

+

25

+

30

+

22

+

17

+

9

+

13

+

5

8

1,6

+

+

+

+

+

33

+

29

100

+

+

+

+

+

+

+

+

110

+

+

+

+

+

+

+

40

+

40

+

27

+

36

+

22

3

1,8

Afb. 08a  4 situaties 'enkelvoudig open'
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100

7.2.4  Enkelvoudig gesloten, type C33 volgens CE

Uitvoering rookgasafvoerkanaal
5 = Luchttoevoer en rookgasafvoerleiding horizontaal
6 = Luchttoevoer en rookgasafvoerleiding zonder 

bochten
7 = Luchttoevoer en rookgasafvoerleiding met twee 

bochten 90°.

Maximaal toegestane afstand 'H' tussen ketel en gecombineerde dakdoorvoer in meters. Rookafvoer uitgevoerd in 
dikwandig aluminium met lipring afdichting, bochten t/m Ø 100 mm gegoten, boven Ø 100 mm gelaste segment bocht.

80

Uitmonding in gebied I of III,
bovendaks door middel 
van een gecombineerde 
dakdoorvoer

W40-m

W60-m

W40-m

W60-m

W40-m

W60-m

5

-

14

-

-

-
Aantal meter af te trekken per extra bocht 90°

Aantal meter af te trekken per extra bocht 45°

6,5

1,3

14

-

+

-

6

-

90 *

+

8

+

+

+

-

100

+

17

+

+

+

+

110 **

7,5

1,4

8

1,6

3

1,8

5

6

7

Ø D in mm

7.2.6  Cascade-opstellingen
Zie voor het rookgaszijdig en het luchtzijdig koppelen
van meerdere ketels in cascade onze specifieke docu-
mentatie over dat onderwerp.

Afb. 08b  3 situaties 'enkelvoudig gesloten'

Uitvoering rookgasafvoerkanaal
8 = Rookgasafvoerkanaal met drie bochten 90°.

Vereenvoudigde CLV-systemen (verbrandingsluchttoe-
voer en rookgasafvoer in verschillende drukgebieden,
zie afb 08c) zijn mogelijk, m.u.v. het 'kustgebied'. Het
maximaal toegestane hoogteverschil tussen luchttoevoer
en rookgasafvoer bedraagt 36 m.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze
afdeling Marketing & Sales support.

- = Niet toepasbaar
+ = Meer dan 20 meter, te bevragen bij onze afdeling Marketing & Sales support
* = Concentrische doorvoer Ø 80 mm
** = Concentrische doorvoer Ø 100 mm.

Maximaal toegestane totale lengte van luchttoevoer en rookgasafvoer in meters.
Uitvoering dikwandig aluminium met lipring afdichting, gegoten bochten. Max. trekhoogte T : 36 meter.

'Vrije uitmonding' in gebied I,
bovendaks zonder Tregakap

W40-m

W60-m

30

-

90

+

19

+

+

110

8

Ø D in mm

Afb. 08c  Vereenvoudigd CLV-systeem.

7.2.5  Vereenvoudigd CLV-systeem

- = Niet toepasbaar
+ = Meer dan 40 meter, te bevragen bij onze afdeling 

Marketing & Sales support
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7.3  Installatiegegevens

7.3.1  Condenswaterafvoer
Voer het condenswater direct af naar het riool. Pas, ge-
zien de zuurgraad (pH 3 tot 5), alleen kunststofmateriaal
toe als verbindingsleiding.
Vul het sifon na montage met water. Maak de aansluiting
op de riolering met een open verbinding.
De afvoerende leiding dient een afschot te hebben van
minimaal 30 mm/m. Afvoeren van condenswater in een
dakgoot is niet toegestaan, dit met oog op bevriezings-
gevaar en aantasting van de normaal toegepaste mate-
riaalsoorten voor dakgoten.

7.3.2  Waterkwaliteit
Waterbehandeling is onder normale omstandigheden niet
vereist (zie onze publicatie 'Waterbehandelingsvoorschrift').
Het ongecontroleerd toevoegen van chemische middelen
wordt dringend ontraden. De installatie dient te worden
gevuld met genormaliseerd drinkwater. De Ph-waarde
van het installatiewater dient te liggen tussen 7 en 9.

7.3.3  Overstortventiel
Monteer, overeenkomstig NEN 3028, een overstortven-
tiel tussen eventuele afsluiters en het toestel in de aan-
voer binnen 0,5 m vanaf het toestel. Dit overstortventiel
moet tenminste 1/2" zijn (wordt niet meegeleverd).

7.3.4  Circulatiepomp
De Remeha W40-m ECO is voorzien van een circulatie-
pomp, fabr. Wilo, type RS 25/70 r, waarvan de opvoer-
hoogte kan worden ingesteld met een schakelaar voor 4
toerentallen. De pomp is ingesteld op stand 1. Bij even-
tuele stromingsgeluiden in het systeem kan pompstand 2
gekozen worden. In afb. 09 is de restopvoerhoogte aan-
gegeven. Dit is de voor de installatie beschikbare opvoer-
hoogte na aftrek van de ketelweerstand.

Afb. 09  Restopvoerhoogte Remeha W40-m ECO

Het opgenomen vermogen van deze circulatiepomp
bedraagt: bij 2100 omw./min. 102 W (stand 2)

bij 2400 omw./min. 118 W (stand 1).
Opmerking: Pompstand 3 en 4 kunnen niet worden
toegepast i.v.m. te geringe opvoerhoogte, hetgeen kan
leiden tot temperatuurstoringen.
D.m.v. een programmakeuze kan naar wens de nadraai-
tijd van de circulatiepomp na einde warmtevraag ingesteld
worden (zie par. 6.4.10, punt 2).

Bij de Remeha W60-m ECO kan een externe circulatie-
pomp aangesloten worden op de stekkeraansluiting aan
de rechterzijde van het instrumentenpaneel. Maximaal
aansluitvermogen: 220 VA.
De waterzijdige weerstand van de Remeha W60-m ECO
bedraagt 225 mbar (22,5 kPa) bij een ÆT van 20°C.

7.3.5  Waterdoorstroming
Het maximale temperatuurverschil tussen aanvoer en
retour wordt door de modulerende regeling van het
toestel begrensd (ÆT= 45°C); hierdoor is het toestel
nagenoeg ongevoelig voor te kleine waterdoorstroming.
De minimale waterdoorstroming bedraagt 0,24 m3/h
voor de Remeha W40-m ECO en 0,36 m3/h voor de
Remeha W60-m ECO.
Onder de volgende voorwaarden zijn geen maatregelen
voor een minimale waterdoorstroming vereist:
- ingestelde aanvoertemperatuur van maximaal 75°C
- evt. mengkleppen met een looptijd > 1 minuut
- modulerende aansturing; bij toepassing van een mo-

dulerende weersafhankelijke rematic®-regelaar dient
ruimtetemperatuurcompensatie te worden toegepast.

- de installatie dient goed ingeregeld te zijn.
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7.3.6  Cascade-opstelling
Algemeen
Met meer dan één Remeha W40-m ECO resp. Remeha
W60-m ECO is een cascade-opstelling te maken
(zie voorbeeld in afb. 12).
Onderstaande tabel geeft de minimale afmetingen van de
diverse leidingen en van de open verdeler (zie afb. 11)
gebaseerd op een ontwerp Æt van 20°C.

Afb. 11  Open verdeler (wordt niet door Remeha geleverd)

Vermogen
(kW)

Q
m3/h

d inw.
"

D Ø 
"

A
mm

B
mm

H
mm

40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

1,7
2,6
3,4
4,3
5,2
6,0
6,9
7,7
8,6
9,5

10,3
11,1
12,0
12,8

1  
11/4

11/4

2
2
2
2
21/2

21/2

21/2

21/2

21/2

21/2

21/2

2    (NW   50)
21/2 (NW   65)
3    (NW   80)
3    (NW   80)
4    (NW 100)
4    (NW 100)
4    (NW 100)
4    (NW 100)
5    (NW 125)
5    (NW 125)
5    (NW 125)
5    (NW 125)
5    (NW 125)
-     (NW 150)

240
310
370
370
465
465
465
465
580
580
580
580
580
580

350
470
510
510
630
630
630
630
770
770
770
770
770
770

50 x   50
60 x   60
70 x   70
80 x   80
90 x   90
90 x   90

100 x 100
110 x 110
110 x 110
120 x 120
120 x 120
130 x 130
130 x 130
130 x 130

180
230
280
280
350
350
350
350
440
440
440
440
440
440

D  /
mm

of

Minimale afmetingen van de in afb. 11 aangegegeven leidingdelen

ketelzijde installatiezijde

Afb. 10  Pompkarakteristiek Wilo RS 25/70r of 30/70r

De Remeha W40-m ECO heeft een ingebouwde pomp,
die in de geschetste cascade-opstelling ruimschoots
voldoet.
De Remeha W60-m ECO heeft geen pomp ingebouwd.
Bij toepassing van de Remeha W60-m ECO in de ge-
schetste cascade-opstelling dient het toestel voorzien te
worden van een Wilo RS 25/70r, een Wilo RS 30/70r of
een gelijkwaardige pomp van een ander fabrikaat, zie de
pompkarakteristiek van afb. 10. Uitgangspunt hierbij is
een maximale weerstand van de terugslagklep (6) van
40 mbar (4 kPa) bij nominale doorstroming (= 2,6 m3/h).

De opbrengst van de installatiepomp(en) dient niet meer
te zijn dan de gezamenlijke opbrengst van de ketelpom-
pen (Q). Dit omdat anders bij volle afname en alle ketels
in bedrijf de installatiepomp een deel van het installatie-
retourwater direct naar de installatieaanvoer pompt.

Opmerking
In afwijkende situaties kunnen de afmetingen wijzigen.
Bovendien is het natuurlijk ook mogelijk meer dan 4 toe-
stellen in cascade-opstelling te plaatsen.
Raadpleeg zonodig onze afdeling Marketing & Sales
support.
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Afb. 13  Remeha DUO- en TRIO-verdeler

Afb. 12  Voorbeeld hydraulisch schema cascade-opstelling

Remeha DUO- en TRIO-verdeler
Voor cascade-opstellingen van 2 of 3 ketels heeft Remeha
een open verdeler in haar programma, waarop de aan-
voer en retour van elke ketel rechtstreeks kan worden
aangesloten.

1. rematic® weersafhankelijke cascaderegelaar Master 
2. rematic® weersafhankelijke cascaderegelaar Slave
3. pomp
4. veiligheidsventiel
5. driewegklep 230V (boiler)
6. terugslagklep
7. expansievat
8. handafsluiter
9. automatische ontluchter

10. drukloze verdeler (weergegeven type wordt niet door
Remeha geleverd zie tabel par. 7.3.6)

11. aftapkraan
12. installatiepomp
13. installatie expansievat
14. aanvoertemperatuurvoeler
15. buitentemperatuurvoeler
16. boiler

*

*
*

*

*
*

**

*  inwendige schroefdraad

boiler

ketelzijde installatiezijde ketelzijde installatiezijde
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7.4  Boilertoepassing
De Remeha boilers kunnen aan de Remeha W40/60-m
ECO aangesloten worden overeenkomstig het principe-
aansluitschema in afb. 16 en 17. Zie voor de elektrische
aansluiting par. 8.3.5.

De Remeha boilers hebben geen dubbele scheidings-
wand. In verband hiermee dient u bij toepassing van
deze boilers in combinatie met de Remeha W60-m ECO
eerst contact op te nemen met het waterleidingbedrijf.

7.4.1  Technische gegevens Remeha boilers

Remeha staande boiler 120 liter
- R.V.S. boiler met enkelwandige scheiding
- Inhoud sanitairzijdig: 120 liter
- Opgenomen vermogen: ca. 33 kW
- Chloorbestendig tot: 150 mg/ltr
- Aansluiting c.v.: 3/4" buitendraad
- Aansluitingen sanitair: 3/4" binnendraad
- Max. werkdruk c.v.-zijdig: 4 bar
- Max. werkdruk sanitairzijdig: 8 bar
- Geïsoleerd polyurethaan 40 mm dik
- Witte plaatstalen bemanteling

(afm. h x b x d = 830 x 605 x 605 mm)
- Standaard voorzien van boilerthermostaat.

Remeha wandboiler 80/30 en 120/30
- koperen boiler met enkelwandige scheiding
- Inhoud sanitairzijdig: 80/120 liter
- Opgenomen vermogen: ca. 30 kW
- Aansluiting c.v.: Ø 22 mm uitw.
- Aansluiting sanitair: Ø 15 mm uitw.
- Max. waterdruk c.v.-zijdig: 8 bar
- Max. waterdruk sanitairzijdig: 8 bar
- Standaard voorzien van boilersensor.

7.4.2  Tapcapaciteit
De inhoud van de boiler is voldoende voor bijv. het snel
vullen van een bad, waarbij de tapcapaciteit 11-13 l/min.
kan bedragen, afhankelijk van de leidingweerstand (zie
afb. 14 en 15). Na verbruik van de warmwatervoorraad
gaat de boiler als doorstroomtoestel werken.
Opmerkingen:
- Ter voorkoming van ongecontroleerde stromingen in

het c.v.-net mag de retourleiding van de boiler nooit op
het c.v.-net aangesloten worden, maar altijd rechtstreeks
op de retourleiding naar de Remeha W40/60-m ECO
(zie afb. 16 en 17).

- Monteer in de koudwateraansluiting van de boiler een
inlaatcombinatie tegen terugstromen en overdruk. De-
ze inlaatcombinatie wordt niet door Remeha geleverd.

6 l/min

8 l/min

11 l/min

14 l/min

tijd (min)

w
at

er
te

m
pe

ra
tu

ur
 (

°C
)

Afb. 14  Tapgrafiek Remeha staande boiler (120 liter, 33 kW) bij continu tappen (temperatuur koud water 10°C).

Afb. 15  Tapgrafiek Remeha wandboiler 120/30 in combinatie met de Remeha W40-m ECO bij continu tappen (tempe-
ratuur koud water 10°C).

tijd (min)

8 l/min
10 l/min
12 l/min
14 l/min

te
m

pe
ra

tu
ur

 (
°C

)
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7.4.3  Boilerregeling
De Remeha W40/60-m ECO is standaard voorzien van
een boilerregeling, geschikt voor het aansturen van een
230V veerbelaste driewegklep of een boilerpomp. De
driewegklep-/boilerpompuitgang is spanningsloos tijdens
c.v.-bedrijf.
De regeling is uitgevoerd met een zgn. boilervoorkeur-
schakeling. Dit houdt in dat bij gelijktijdige warmtevraag
van de boiler en c.v., de boiler de voorkeur heeft.
Driewegklep
Het principeschema is te zien in afb. 16.
Na einde warmtevraag van de boiler zal de ingebouwde
circulatiepomp nog ca. 5 min. in boilerstand nadraaien
als er geen c.v.-vraag is.

Boilerpomp
In bepaalde hydraulische systemen kan het voordelen
bieden voor een boilerpomp te kiezen. Het principeschema
is te zien in afb. 17. Bij de Remeha W40-m ECO dient in
dit geval de interne pomp verplaatst te worden. Tijdens
boilerbedrijf staat de installatiepomp stil. Na einde
warmtevraag van de boiler zal de boilerpomp nog ca. 5
minuten nadraaien als er geen c.v.-vraag is.

De boilertemperatuurregeling kan naar keuze geregeld
worden door: a. boilerthermostaat (24V)

b. boilertemperatuursensor.
Zie voor het in bedrijf nemen van de boiler par. 10.3.7
tot en met 10.3.11.

Afb. 16  Principe-schema Remeha W40/60-m ECO in combinatie met Remeha wandboiler.
Regeling m.b.v. driewegklep.

Afb. 17  Principe-schema Remeha W40/60-m ECO in combinatie met Remeha wandboiler.
Regeling m.b.v. boilerpomp.
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8. INSTALLATIEVOORSCHRIFT VOOR DE ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLATEUR

8.1  Algemeen
De Remeha W40/60-m ECO is uitgevoerd met elektro-
nische regel- en beveiligingsapparatuur en ionisatie-
vlambeveiliging. Hart van de toestelbesturing is een
microprocessor, die het toestel beveiligt en bestuurt.
Het toestel is geheel bedraad overeenkomstig het aan-
sluitschema van par. 8.10. De aansluiting op het elektri-
citeitsnet dient te worden uitgevoerd volgens voorschrift
van het plaatselijk elektriciteitsbedrijf en NEN 1010.

8.2  Netspanning
Het toestel is geschikt voor een 230V-50Hz voeding met
fase/nul/aarde systeem en voorzien van een steker met
randaarde (snoerlengte ca. 2 m.). Andere aansluitwaar-
den zijn slechts toegestaan m.b.v. een scheidingstrafo.

8.3  Toestelregeling

8.3.1  Modulerende regelaar
Met behulp van een modulerende regelaar wordt het
modulerende karakter van de ketel optimaal benut. De
regelaar vraagt op basis van ruimte- en/of buitentempe-
ratuur continu een aanvoertemperatuur van de ketel die
vervolgens op deze temperatuur gaat moduleren.
Hierdoor neemt het aantal bedrijfsuren toe en wordt het
aantal starts drastisch gereduceerd. In combinatie met
de gas-/luchtkoppeling betekent dit per saldo een hoger
rendement en lagere onderhoudskosten.

Er kunnen twee soorten modulerende regelaars aange-
sloten worden:
1. Modulerende ruimteregelaar
2. Modulerende weersafhankelijke regelaar.
De communicatie tussen de modulerende regelaar en
de beveiligingsautomaat verloopt altijd via een interface-
print.
Het toestel is standaard voorzien van een interface voor
één van de Honeywell modulerende regelingen
Chronotherm Modulation en BasicStat Modulation.

Verder zijn regelaarsets beschikbaar voor het weers-
afhankelijk modulerend aansturen (rematic® SR 5240
C1, 2945 C1 UMU en 2945 C1 MUMU), inclusief bijbe-
horende interface.

Montage en aansluiting
1. Honeywell Chronotherm Modulation.

Montage in de referentieruimte. Aansluiting met
behulp van een twee-aderige kabel op de klemmen
13 en 14 van de 16-polige klemmenstrook X15.

2a. rematic® SR 5240 C1 (geen naregeling van groepen
mogelijk).
Montage in de ketel of in een referentieruimte. In het
laatste geval kan ruimtetemperatuurcompensatie
worden toegepast. Aansluiting met behulp van een
twee-aderige kabel op steker K2 in de instrumenten-
kast of op de klemmen 13 en 14 van de 16 polige
klemmenstrook X15.

2b. rematic® 2945 C1 UMU (naast het weersafhankelijk
voorregelen van de ketel aansturing van een ge-
mengde en een ongemengde groep) en rematic®

2945 C1 MUMU (naast het weersafhankelijk voorre-
gelen van de ketel aansturing van twee gemengde
groepen).
Montage in de ketel. Aansluiting met behulp van een
meegeleverde rematic®-adapter.

Voor gedetailleerde informatie: zie de documentatie van
de betreffende regelaar.
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8.3.2  Kamerthermostaat
De Remeha W40/60-m ECO is geschikt voor het aan-
sluiten van een 2 of 4 draads, ééntraps kamerthermo-
staat.
Voer bij inbedrijfname de volgende handelingen uit:
a. Sluit de kamerthermostaat aan op de klemmen 1 en 2

van de 16-polige kroonsteen boven op het instrumen-
tenpaneel. Een eventuele voeding (24 V ~) voor een
klok kunt u afhalen van de klemmen 5 en 6. Deze
aansluitingen kunnen een vermogen van 7 VA leveren.

b. Indien de kamerthermostaat voorzien is van een
anticipatie-element, dient deze op 0,11 A te worden
ingesteld.

c. Instelling van de ketel: aan/uit c.q. modulerend 
(= fabrieksinstelling, zie par. 6.4.3).

8.3.3  Kamerthermostaat in combinatie met een
buitentemperatuursensor
Om met de kamerthermostaat gedurende het hele
stookseizoen gebruik te maken van het modulerend
bedrijf van het toestel kan een buitentemperatuursensor
(Bv) worden toegepast. Sluit de draden aan op de klem-
men 9 en 10 van de 16-polige kroonsteen. De aardedraad
dient op klem 5 van de 16-polige klemmenstrook X15 te
worden aangesloten. Het toestel zal nu bij warmtevraag
(van de kamerthermostaat) gaan moduleren op een
aanvoertemperatuur behorende bij de buitentemperatuur
(zie stooklijngrafiek par. 10.3.3).

Montage van de buitentemperatuursensor
Monteer de buitenvoeler aan de noord- of noordwest-
wand, op een hoogte van min. 2,5 meter vanaf het
maaiveld. Niet monteren in de nabijheid van vensters,
deuren of ontluchtingsroosters, afzuigkap, etc, wel
beschermd tegen direct zonlicht.
Breng de kabel naar de ketel toe. Deze kabel heeft een
standaard lengte van 15 meter en mag niet verlengd
worden. Als dat wel gebeurt, kunnen wij een storingsvrije
werking niet garanderen.

8.3.4  Twee-traps thermostaat of externe weers-
afhankelijke regeling
U kunt een twee-traps kamerthermostaat of een twee-
traps externe weersafhankelijke regeling aansluiten. Het
toestel wordt dan hoog/laag bestuurd.
Voer bij inbedrijfname de volgende handelingen uit:
a. Sluit de 1e trap (uit/laag) aan op de klemmen 1 en 2

van de 16-polige kroonsteen. Sluit de tweede trap
(laag/hoog) aan op de klemmen 8 en 9.

b. De interne regeling van het toestel dient op hoog/laag
regeling ingesteld te worden (zie par. 10.3.6).

Bv
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8.3.5  Boilerregeling
De voeding van de boiler kan m.b.v. een driewegklep of
een  boilerpomp worden uitgevoerd:
Driewegklep
Sluit de driewegklep (230V, veerbelast) aan op de
eurosteker in de zijkant van het instrumentenpaneel, 
zie par. 7.4.3.
Boilerpomp
Sluit de boilerpomp (230V, max. 180 VA) aan op de
eurosteker in de zijkant van het instrumentenpaneel.
In de instelmode (zie par. 6.4.3) dient parameter J op 
0 1  te worden ingesteld.

De boilertemperatuur kan op twee manieren worden
geregeld: met behulp van een boilerthermostaat (stan-
daard voor de Remeha staande boiler) of met behulp
van een Remeha temperatuursensor (standaard voor de
Remeha wandboilers, optioneel voor de Remeha
staande boiler).
De installatieprocedure is als volgt:

A. Installatie met een boilerthermostaat
a. Sluit de boilerthermostaat aan op de klemmen 3 en 4

van de 16-polige kroonsteen.

8.3.6  Vorstbeveiliging
Het toestel moet in een vorstvrije ruimte worden opge-
steld i.v.m. bevriezing van de condensafvoerleiding.
Als het c.v.-water te ver in temperatuur daalt, treedt de
ingebouwde toestelbeveiliging in werking.
Is de watertemperatuur:
- lager dan    7°C - circulatiepomp wordt ingeschakeld 

(bij een externe pomp geldt dit 
alleen wanneer deze op de auto-
maat is aangesloten);

- lager dan    3°C - ketel wordt ingeschakeld;
- hoger dan 10°C - ketel en circulatiepomp worden 

uitgeschakeld.

Let op:
Dit is dus alleen een beveiliging voor de ketel.

In vorstgevaarlijke ruimtes is het aan te bevelen een
vorstthermostaat (Tv) te plaatsen en aan te sluiten op
de klemmen 1 en 2 van de 16-polige kroonsteen (op
dezelfde klemmen waar ook de eventuele kamerther-
mostaat wordt aangesloten).

b. De boilerregeling dient bij de inbedrijfstelling ingesteld
te worden (zie par. 10.3.7 tot 10.3.11).

B. Installatie met een boilersensor
a. Sluit de boilersensor aan op de klemmen 11 en 12

van de 16-polige kroonsteen. De aansluitingen mogen
onderling verwisseld worden.

b. De boilerregeling dient bij de inbedrijfstelling ingesteld
te worden (zie par. 10.3.7 tot 10.3.11).

Wanneer de vorstthermostaat inschakelt zal het toestel
in bedrijf komen met als begrenzing de geprogram-
meerde maximale aanvoertemperatuur. Dit gebeurt ook
als een modulerende ruimteregelaar is aangesloten.

(Tk1(L-U))
Tv
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8.3.7  Signaleringen
Standaard is het toestel voorzien van een centrale sto-
ringsmelding en een bedrijfsmelding. Deze signalen zijn
spanningsvoerend (24V AC).

Centrale storingsmelding
De centrale storingsmelding is beschikbaar op de klem-
men 6 en 7 van de 16-polige klemmenstrook.

Bedrijfsmelding
De bedrijfsmelding kan aangesloten worden op de klem-
men 15 en 16 van de 16-polige klemmenstrook.

Ook dit is een 24V AC signaal dat geschikt is om een
relais aan te sturen. Het beschikbaar vermogen be-
draagt 4 VA.
Het 24V signaal wordt ingeschakeld tijdens de start van
de voorspoeltijd (code 1 ) en wordt gelijk met de gasklep
uitgeschakeld (code 7 of code 8 ).Wanneer het toestel niet in storing staat zal op deze

klemmen een spanning van 24V AC worden aange-
boden. Het beschikbaar vermogen bedraagt 4 VA en is
ruimschoots voldoende om een relais te bekrachtigen.
In geval van een vergrendelende storing, danwel span-
ningsuitval, zal de 24V spanning afgeschakeld worden.
Hiermee is een storingssignalering gecombineerd met
een zogenaamde nulspanningsbewaking.
Houdt u er, in verband met de warmteontwikkeling, reke-
ning mee dat een eventueel aangesloten relais tijdens
normaal bedrijf continu bekrachtigd is.
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8.4  Watertemperatuurregeling
De Remeha W40/60-m ECO is voorzien van een elek-
tronische temperatuurregeling op basis van aanvoer- en
retourtemperatuursensoren. De aanvoertemperatuur is
instelbaar tussen 20 en 90°C (fabrieksinstelling 80°C).

8.5  Watergebrekbeveiliging
Overeenkomstig de GAVO en de keuringseisen voor
c.v.-toestellen is de Remeha W40/60-m ECO voorzien
van een watergebrekbeveiliging. Dit gebeurt bij dit toestel
op basis van temperatuurmeting. Door terug te 
moduleren op het moment dat de waterdoorstroming te
weinig dreigt te worden, blijft het toestel zo lang mogelijk
in bedrijf. Bij een te geringe doorstroming wordt het
toestel uitgeschakeld.

8.6  Maximaalbeveiliging
De maximaalbeveiliging schakelt bij een te hoge water-
temperatuur (110°C) het toestel uit en vergrendelt deze
op de beveiligingsautomaat.
Na het opheffen van de storing kan het toestel ontgren-
deld worden met de 'reset'-toets.

8.7  Luchtdrukverschilschakelaar (LDS)
De automaat controleert bij start warmtevraag eerst of
de LDS geopend is. Is dit zo, dan gaat de ventilator naar
een controletoerental en wacht tot de LDS gesloten is.
Daarna is de LDS functie niet meer actief.

8.8  Beveiligingsautomaat
Fabrikaat: Gasmodul
Type: MCBA 1460 D - V 2.0
Aansluitspanning: 230 V/50Hz
Opgenomen vermogen: 10 VA
Naspoeltijd: 10 sec
Veiligheidstijd: 3 sec
Antipendeltijd: 150 sec
Nadraaitijd pomp c.v.-stand: instelbaar
Nadraaitijd pomp boilerstand: 5 min
Opgenomen maximum
vermogen externe pomp: 220 VA.

8.9  Zekeringswaarden
Op de automaat bevinden zich de zekeringen F1, F2 en
F3 (zie afb. 15).

Afb. 18  Beveiligingsautomaat Gasmodul

In de voedingscontactdoos bevindt zich een glas-
zekering F4 (zie afb. 19).

Afb. 19  Voedingcontactdoos (rechterzijkant instru-
mentenpaneel)

De waarden van de diverse zekeringen en de afgeze-
kerde functies zijn:

zekering waarde functie

F1 3,15 AT interne 24V; bij defect wordt storings-
code  9  1 2   weergegeven

F2 3,15 AT 24V ventilator
F3 2 AF 230V automaat

(zand-
gevuld)

F4 2 AT 230V automaat + eventueel 
ingebouwde externe regeling
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8.10  Elektrisch aansluitschema

Afb. 20  Elektrisch aansluitschema
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9.1  Gasaansluiting
Het toestel is geschikt voor het verstoken van alle
kwaliteiten aardgas en propaan categorie II2L 3P.
Het toestel moet op de gasleiding worden aangesloten
overeenkomstig de in de NEN 1078 GAVO (laatste uit-
gave) gestelde eisen. In de nabijheid van het toestel
dient een gashoofdkraan te worden opgenomen. De
gasaansluiting bevindt zich aan de onderzijde van het
toestel (zie afb. 3, par. 6.1, pos. 29). In de gastoevoer-
leiding dient een gasfilter te worden geïnstalleerd om
vervuiling van het gasregelblok te voorkomen.

9.2  Gasdrukken 
De vereiste voordruk bedraagt 20 tot 30 mbar (overeen-
komstig keuringseisen). De juiste branderdrukinstelling
voor aardgas L is op de fabriek uitgevoerd en hoeft in
principe niet nageregeld te worden.
Voor propaan is een ombouwset met ombouwinstructie
verkrijgbaar.
Raadpleeg bij andere aardgassoorten onze afdeling
Marketing & Sales support.

9.3  Gas-/luchtverhoudingsregeling 
Het toestel is voorzien van een 1 : 1 gas-/luchtverhoudings-
regeling.
Doel van de gas-/luchtverhoudingsregeling is dat bij een
variërende belasting de verhouding tussen de gas- en
de luchthoeveelheid in de brander binnen veilige grenzen
gehouden wordt. Hiermee wordt een schone en betrouw-
bare verbranding zeker gesteld over het gehele belas-
tingsbereik. Tevens wordt hiermee een hoog deellastren-
dement zekergesteld.
De minimale luchtdoorstroming wordt bewaakt door een
luchtdrukverschilschakelaar.

9. INSTALLATIEVOORSCHRIFT VOOR DE GASTECHNISCHE INSTALLATEUR
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10. INBEDRIJFSTELLINGSVOORSCHRIFT

10.1  In bedrijf stellen 
1. Schakel de elektrische voeding van het toestel uit.
2. Verwijder de voor- en zijmantels.
3. Controleer de gasaansluiting.
4. Controleer de elektrische aansluiting.
5. Draai het dopje van de automatische ontluchter

open (afb. 3, nr. 10).
6. Vul het toestel en de installatie met water (advies

1,5 bar, minimale druk 0,8 bar, maximale druk 3
bar).

7. Alleen Remeha W40-m ECO: Controleer de pomp;
deze kan vastzitten. Eventueel met een schroeven-
draaier gangbaar maken.

8. Indien nodig, warmtewisselaar ontluchten; de hand-
ontluchter zit binnenin de luchtkast (afb 3, nr. 14).
Alleen Remeha W40-m ECO: Let ook op de inge-
bouwde circulatiepomp. Deze dient apart te worden
ontlucht.

9. Ontlucht de installatie.
10. Vul de sifon met water.
11. Controleer de rookgasafvoeraansluiting en de lucht-

toevoeraansluiting.
12. Gasleiding ontluchten; open de gaskraan in de

gasleiding naar het toestel.
13. Schakel de elektrische voeding van het toestel in.
14. Stel de kamerthermostaat of de ketelregeling in op

warmtevraag.
15. Schakel de branderschakelaar van het toestel in ('1').

Het toestel komt nu in bedrijf.
16. Het bedrijfsverloop is nu via het 'code'-venster

zichtbaar:
5 = Controle luchttransport: na ruststandcontrole 

van de luchtdrukverschilschakelaar gaat de 
ventilator draaien en het toestel wacht tot het 
luchttransport voldoende is.

1 = Voorventilatie: 0,3 sec. (naventilatie: na het 
toestelbedrijf is er 10 sec. naventilatie).

2 = Ontsteking: gedurende 2,4 sec. is de ontsteking
ingeschakeld en de gasklep geopend, waardoor
de brander ontstoken wordt.

3 = Toestel in c.v.-bedrijf.
4 = Toestel in boilerbedrijf; de driewegklep naar de 

boiler c.q. de boilerpomp is bekrachtigd.
Nu zijn de volgende bedrijfssituaties mogelijk:
16a.Modulerend bedrijf:

Het toestel moduleert op de door de modulerende
regelaar gevraagde aanvoertemperatuur (zie ook
"Opmerking" onder 16c).

16b.Hoog/laag bedrijf: Het toestel werkt in deel- of vol-
last, afhankelijk van de warmtevraag.

Afb. 21  Meetpunt

16c.Aan/uit bedrijf: Het toestel moduleert tussen min.
en max. belasting op basis van de op het toestel
ingestelde aanvoertemperatuur.
Opmerking:
Het toestel zal, behalve direct na het inschakelen
van de spanning en wanneer het toestel langer dan
2 uur geen warmtevraag heeft gehad, eerst in ge-
dwongen deellast gaan branden. De fabrieksinstel-
ling voor de gedwongen deellasttijd is 0 minuten.
Deze instelling is correct wanneer gebruik gemaakt
wordt van modulerende regelaars (zie 16a). Voor
aan/uit bedrijf wordt een gedwongen deellasttijd van
3 minuten geadviseerd (instelmode, stap G, zie par.
6.4.1 en 6.4.3).

16d.Boilerbedrijf: De warmwaterproductie heeft voorrang.
Het toestel moduleert op basis van een ingestelde
aanvoertemperatuur (instelbereik 70 tot 90°C).

17a.Controleer en corrigeer, indien noodzakelijk, de juiste
afstelling van de gas-/luchtverhoudingsregeling.
Dit moet in deel- en vollast gebeuren met behulp
van een elektronische CO2-meter voor de meting
van het CO2-gehalte op basis van O2 (meetpunt P7,
zie afb. 21).
Let op:
De opening rond de meetsonde tijdens de me-
ting goed afdichten!!!

17b.Toestel op vollast laten werken (geforceerde mode
'HOOG', par. 6.4.5).
- Druk tegelijkertijd op de 'mode'- en 's'-toetsen.
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17f. Na het inregelen van het gasdebiet in deellast die-
nen de instelwaarden van de vollast gecontroleerd
te worden. Deze zijn namelijk onderhevig aan gerin-
ge variaties; indien nodig corrigeren en deze hande-
ling, vanaf punt 17b, zo vaak als nodig herhalen tot
het gewenste resultaat is bereikt.

17g.Verwijder de meetapparatuur en dicht het meetpunt
af.
Vervolgens kan de bemanteling weer aangebracht
worden en het toestel weer op 'gebruikersniveau'
teruggebracht worden door 'reset' in te drukken.

18. De installatie opwarmen tot ongeveer 80°C en het
toestel uitschakelen.

19. De installatie ontluchten, de waterdruk controleren.
20. Het toestel is nu bedrijfsklaar.
21. De ruimtethermostaat of de toestelregeling op de

gewenste waarden instellen.

Opmerking:
De Remeha W40/60-m ECO wordt met een aantal ba-
sisinstellingen geleverd:
- branderregeling - aan/uit, c.q.

modulerend
- aanvoertemperatuur - 80°C
- nadraaitijd pomp - 5 minuten
- w.w.-regeling - in bedrijf
- w.w.-temperatuur - 65°C
- inschakeldifferentie boilersensor -   5°C.
Indien andere regelwaarden worden gewenst: zie
gebruik wijziging instelwaarden par. 10.3.

10.2  Uit bedrijf nemen
1. De branderschakelaar van het toestel in stand ('O')

plaatsen.
Let op:
Een eventuele regelaar blijft in deze situatie onder
spanning.

2. De elektrische voeding van het toestel uitschakelen.
Hierdoor wordt ook de eventuele regelaar spannings-
loos.

3. Gaskraan sluiten.

Attentie:
Als het toestel uit bedrijf genomen is, is het niet
beveiligd tegen bevriezing!

Afb. 22  Instelpunten

A - Instelschroef vollast
B - Instelschroef deellast

17c.Na het bereiken van het vollast toerental dient u het
gemeten resultaat met onderstaande tabel te verge-
lijken:
- Indien nodig, corrigeer met behulp van schroef A
op het gascombinatieblok de gas-/luchtverhouding
(zie afb. 22).
Controleer de vlam via het kijkgat:
- de vlam mag niet afblazen
- het branderoppervlak mag niet roodgloeiend zijn.

W40-m

W60-m

Toestel-
type

kW

belas-
ting  Hi

18,6
62,1

12,7
42,3

4,8
4,8

%

O2

4,8
4,8

9,0
9,0

%

CO2

9,0
9,0

toerental
ventilator

ca. 3000
ca. 4900

ca. 3000
ca. 4900

omw/min

17d.Toestel in deellast laten werken (geforceerde mode
'LAAG', zie par. 6.4.6).
- Druk tegelijkertijd op de 'mode'- en de 't'-toets.

17e.Na het bereiken van het deellast toerental dient u
het gemeten resultaat met bovenstaande tabel te
vergelijken (zie 17c).
Indien nodig, de gas-/luchtverhouding corrigeren
m.b.v. schroef B op het gascombinatieblok
(zie afb. 22).
Controleer via het kijkgat:
- de vlam (mag niet afblazen)
- het branderoppervlak (gelijkmatige verdeling).
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10.3  Instellingen

10.3.1  Algemeen
In deze paragraaf worden nog enkele instelmogelijk-
heden kort toegelicht. In de meeste gevallen wordt vol-
staan met het verwijzen naar het schema van par. 6.4.1.

10.3.2  Instelling maximum aanvoertemperatuur voor
c.v.-bedrijf
Deze instelling geldt alleen bij modulerend en aan/uit-
bedrijf.
Instelmode, stap 1.
De basisinstelling is 80°C.
Voor wijziging: zie par. 6.4.1 en 6.4.10.

10.3.3  Instelling maximum aanvoertemperatuur voor
c.v.-bedrijf bij toepassing kamerthermostaat in com-
binatie met een buitentemperatuursensor
Instelmode, stap 1.
Indien een buitentemperatuursensor is aangesloten stelt
men hier de 'top' van de stooklijn in, d.w.z. de gewenste
aanvoertemperatuur bij een buitentemperatuur van 
-10°C. De 'voet' van de stooklijn is een vaste waarde 
van 25°C aanvoertemperatuur bij 20°C buitentemperatuur.
Zie ook onderstaande grafiek.

10.3.6  Instelling branderregeling
Instelmode, stap A.
De basisinstelling is modulerende branderregeling.
Om de branderregeling te wijzigen, dient u de volgende
handelingen te verrichten.
- Druk op de 'mode'-toets om de instelmode op te roe-

pen. De stip in het 'code'-venster brandt continu.

Ý

- Druk op de 'step'-toets totdat op het 'code'-venster de
letter  A. verschijnt. Dit is de instelling van de toestel-
regeling. Het temperatuurvenster geeft  1 1  aan. Dit is
de modulerende regeling, warmwatervoorziening 'aan'.

Ý

- Wijzig de instelling met de 's'- en 't'-toetsen:

Ý Ý
- Sla de nieuwe instelling op in het geheugen door op

de 'store'-toets te drukken. Het temperatuurvenster
knippert als teken dat de waarde opgeslagen is.

Ý

- Druk 1 x op de 'reset'-toets om terug te keren naar de
bedrijfsmode.

De branderregeling is hiermee op hoog/laag regeling
afgesteld.
Let op: Het bovenstaande betekent dat de regeling met
de buitentemperatuursensor alleen werkt in combinatie
met een kamerthermostaat.

Als de aanvoertemperatuur volgens deze stooklijn onder
bepaalde omstandigheden te laag is (bv. opstoken na
nachtverlaging) zorgt een zogenaamde "boosterfunctie"
ervoor dat deze aanvoertemperatuur met 10°C ver-
hoogd wordt als de warmtevraag (van de kamerther-
mostaat) langer dan 10 minuten aanwezig blijft. Dit her-
haalt zich elke 10 minuten totdat de kamerthermostaat
uitschakelt (of 90°C aanvoertemperatuur is bereikt).
Na het schakelen van de kamerthermostaat zal de ge-
wenste aanvoerwatertemperatuur weer dalen met 1°C
per minuut tot de stooklijn is bereikt.

10.3.4  Wijzigen inschakeldifferentie voor c.v.-bedrijf
(service-niveau)
Instelmode, stap n.
De basisinstelling is 10°C.
Voor wijziging: zie par. 6.4.1 en 6.4.3.

10.3.5  Instelling pompschakeling
Instelmode, stap 2.
De basisinstelling is 5 minuten nadraaitijd van de pomp.
Voor wijziging: zie par. 6.4.1 en 6.4.10.

Afb. 23  Stooklijngrafiek
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buitentemperatuur °C

Code Omschrijving 

A. 1 X   c.v. aan/uit c.q. modulerend }X  = 
2 X  c.v. hoog/laag ext. ingang 0, 1, 2 of 3
X 0 c.v. uit, warmwater uit    

} X  = 1 of 2
X 1  c.v. aan, warmwater aan  
X 2  c.v. aan, warmwater uit
X 3  c.v. uit, warmwater aan
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10.3.7  Instelling boilertemperatuur
Instelmode, stap 3.
Het instellen van deze waarde is alleen van belang bij
toepassing van een Remeha boilersensor.
De basisinstelling is: boilerbedrijf met een setpoint boiler-
temperatuur van 65°C.
Voor wijziging: zie par. 6.4.1 en 6.4.10.

10.3.8  In- en uitschakelen boilerbedrijf
Instelmode, stap A.
De basisinstelling is: boilerbedrijf aan. Om de boiler-
functie uit te schakelen, dient u de onderstaande hande-
lingen te verrichten:
- Ga met behulp van de 'mode'-toets naar de instel-

mode (de punt in het 'code'-venster brandt continu).

- Druk op de 'step'-toets totdat op het 'code'-venster de
letter  A. verschijnt.

Ý

- Wijzig de instelling met de 's'- en 't'-toetsen:

Ý    Ý

- Sla de nieuwe instelling op in het geheugen door op
de 'store'-toets te drukken. Het temperatuurvenster
knippert als teken dat de waarde opgeslagen is.

Ý Ý

- Druk op de 'reset'-toets om terug te keren naar de
bedrijfsmode.

Opmerking:
Vanuit de fabriek is de regeling zo ingesteld dat het
toestel uitschakelt indien de gemeten boilertemperatuur
5°C (vaste waarde) boven de ingestelde boilertempera-
tuur komt. Het toestel schakelt weer in bij een tempera-
tuur die 5°C onder het uitschakelpunt ligt, dus op de
door u ingestelde boilertemperatuur. Deze inschakeldif-
ferentie is instelbaar tot maximaal 20°C. Volg, om deze
waarde wijzigen, de instructies in par. 10.3.9.
Wilt u de waarde niet wijzigen, dan is hiermee de instal-
latie beëindigd.

10.3.9  Wijzigen inschakeldifferentie boilerbedrijf
(service-niveau)
Instelmode, stap b.
De basisinstelling is 5°C.
Voor wijziging zie par. 6.4.1 en 6.4.3.

Opmerking:
Bij toepassing van een boilerthermostaat wordt de
waarde van de inschakeldifferentie gebruikt als
schakeldifferentie van de aanvoertemperatuur bij een
regelstop van het toestel op boilerbedrijf.

10.3.10  Wijzigen maximale aanvoertemperatuur
tijdens boilerbedrijf
(service-niveau)
Instelmode, stap I.
De basisinstelling is 80°C.
Voor wijziging zie par. 6.4.1 en 6.4.3.

10.3.11  Wijzigen instelling driewegklep/boilerpomp
(service-niveau)
Instelmode, stap J.
De basisinstelling is driewegklep.
Voor wijziging zie par. 6.4.1 en 6.4.3.

Ý

Ý

Code Omschrijving 

A. 1 X   c.v. aan/uit c.q. modulerend }X  = 
2 X  c.v. hoog/laag ext. ingang 0, 1, 2 of 3
X 0 c.v. uit, warmwater uit    

} X  = 1 of 2
X 1  c.v. aan, warmwater aan  
X 2  c.v. aan, warmwater uit
X 3  c.v. uit, warmwater aan
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11. RICHTLIJNEN VOOR HET LOKALISEREN EN OPHEFFEN VAN STORINGEN

11.1  Algemeen
In dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt tussen toe-
stellen met de modulerende Honeywell regelaar en
toestellen die op een andere wijze worden aangestuurd.
In die gevallen waar gebruik gemaakt wordt van een
modulerende rematic®-regelaar (met bijbehorende inter-
face) kan par. 11.2 worden gevolgd.

11.2  Storingen bij toestellen in combinatie met een
modulerende Honeywell-regelaar
Voer de onderstaande stappen in de gegeven volgorde
uit:
1. Er verschijnen geen cijfers op het toesteldisplay.

Controleer: - de voedingsspanning 230 V
- de zekeringen in de automaat.

2. Wordt op het toesteldisplay een storingscode weerge-
geven (cijfers knipperen)?
Zo ja, ga dan verder bij par. 11.4.

3. Controleer de bedrijfstoestand van het toestel
(zie par. 6.4.2).
- '0' (geen warmtevraag): ga verder bij punt 4.
- '1' t/m '9', 'H', 'L': probeer m.b.v. de gegeven bedrijfs-
toestand de oorzaak van de storing te achterhalen.

4. Controleer de werking van het toestel door een draad-
brug aan te sluiten op de 16-polige klemmenstrook
X15 tussen de klemmen 1 en 2 (Tk aan/uit).
Komt het toestel in bedrijf?
- Ja, ga dan verder met punt 5.
- Nee, controleer de bedrading van de klemmenstrook.

Als deze goed is, vervang dan de branderautomaat.
5. Open de instrumentenkast. Hierin bevindt zich een

interfaceprint (zie afb. 24) t.b.v. de modulerende
Honeywell regeling met daarop twee lichtgevende
dioden (LED).

Er zijn nu vier mogelijkheden:
1. Geen van de LED's knippert:

Controleer of er 230V staat op de aansluitingen L en
N van de print (schroefklem X1).
Nee: Controleer de bedrading.
Ja: Wissel de interfaceprint uit.

2. LED B (zie afb. 24) knippert niet.
Controleer eerst de bekabeling tussen het toestel en
de Honeywell regelaar.
Vervang vervolgens eventueel de Honeywell regelaar.
Is de storing nog niet verholpen, vervang dan de inter-
faceprint.

3. LED A (zie afb. 24) knippert niet:
Controleer of de bandkabelconnector (X7) goed vast
zit in de interfaceprint en in de branderautomaat.
Vervang vervolgens eventueel de interfaceprint. Is de
storing nog niet verholpen, vervang dan de branderau-
tomaat.

4. Beide LED's knipperen. Dit duidt op een juiste wer-
king van de installatie.
Controleer de instellingen van de Honeywell-regeling.
Zie hiervoor de bij de regelaar behorende handleiding.

Afb. 24  Interfaceprint t.b.v. modulerende Honeywell-
regelaar

11.3  Storingen bij toestellen zonder een moduleren-
de regelaar
Bij storingen kunnen de volgende situaties optreden:
1.Er verschijnen geen cijfers op het toesteldisplay.

Controleer: - de voedingsspanning 230 V
- de zekeringen in de automaat.

2.Toestel komt niet in bedrijf (zonder storingsmelding):
Controleer of kamerthermostaat c.q. weersafhanke-
lijke regeling: - juist zijn aangesloten 

- juist zijn ingesteld 
- defect zijn.

3.Controleer de werking van het toestel door een draad-
brug aan te sluiten op de 16-polige klemmenstrook
X15 tussen de klemmen 1 en 2 (Tk aan/uit).
Komt het toestel in bedrijf?
- Ja, ga dan verder met par. 11.4.
- Nee, controleer de bedrading van de klemmen

strook.
Als deze goed is, vervang dan de branderautomaat.

11.4  Storingscodes
Bij een storingsmelding knipperen zowel het 'code'-
venster als het '   '-venster.
Zie voor een verklaring van de verschillende storings-
codes en de eventuele oorzaken, de tabel op de volgen-
de pagina.

Let op:
Voor het uitlezen van de laatst opgetreden storingen,
zie par. 6.4.8.
Belangrijk:
Noteer alvorens te resetten de storingscode nauwkeurig
(cijfers, inclusief knipperen en punten) en geef deze altijd
door bij vraag om ondersteuning. De storingscode  is
belangrijk voor het correct en snel opsporen van de
aard van de storing.
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Omschrijving        Oorzaak/controlepunten
0  0. Vlamsimulatie Controleer de ionisatie-elektrode (afstand moet 3 à 4 mm zijn).
0  1. Kortsluiting 24V Controleer de bedrading.
0  2. Geen vlamvorming a. geen ontstekingsvonk.

of geen ionisatie Controleer: - de aansluiting van ontstekingskabel en bougiedop.
(na 2 herstarts) - de ontstekingskabel en de elektrode op 'doorslag'.

- de elektrode-afstand; deze moet 3 à 4 mm zijn.
b. wel ontstekingsvonk, maar geen vlam.

Controleer of: - de gaskraan is geopend.
- de gasvoordruk voldoende is.
- de gasleiding ontlucht is.
- de gasklep wordt bekrachtigd tijdens ontsteken.
- de elektrode juist is gemonteerd.
- er een verstopping/montagefout in de gasleiding zit.
- de gas-/luchtverhouding juist is ingeregeld (par. 9.3).

c. wel vlam, geen ionisatie.
0  4. Spanningswegval tijdens storingsvergrendeling.
0  8. Luchttransport (sto- a. Vervuiling/verstopping van de luchttoevoer, veerklep (zie afb. 03, pos. 7), rookgas-

ringsvergrendeling afvoer of warmtewisselaar;
volgt als 60 sec. na b. Luchtdrukverschilschakelaar sluit niet:
herstart geen sig- - luchtdrukverschilschakelaar defect.
naal ontvangen is) - gas/luchtaansluitingen los of verstopt.

- gas/luchtaansluitingen verwisseld.
- veerklep (afb. 03, pos. 7) opent niet.

1  2. Storing automaat Zekering F1 (3,15 AT) defect.
1  8. Max. watertemp. Aanvoertemperatuur te hoog.
1  9. Retourtemperatuur te hoog.
2  4. Temp.sensor a. Aanvoer- en retourtemperatuursensor verwisseld.

wisseling b. Aanvoer- en retouraansluitingen verwisseld.
c. Waterdoorstroming in boilerbedrijf niet correct.

2  5. Max. stijging Stijgsnelheid aanvoertemperatuur te hoog.
Controleer: - circulatiepomp (stand 1 of 2)

- waterdoorstroming door toestel (radiatoren geopend)
- waterdruk (min. 0,8 bar).

2  8. Ventilator draait niet - ventilator defect of niet goed gemonteerd (mechanisch/elektrisch).
- zekering F2 (3,15 AT) defect.
- trafo defect (spanning op stekker X3?)

2  9. Ventilator blijft - elektrische aansluitingen verwisseld.
draaien - onderbreking in de elektrische aansluitingen.

3  0. Max. temp. verschil Max. verschil tussen aanvoer en retour overschreden.
3  1. Temp.sensor fout Kortsluiting aanvoertemperatuursensor.
3  2. Kortsluiting retourtemperatuursensor.
3  6. Aanvoertemperatuursensor niet aangesloten of defect.
3  7. Retourtemperatuursensor niet aangesloten of defect.
4  3. Parameters buiten Controleer de parameters in het geheugen.

bereik
6  1. Luchttransport Luchtdrukverschilschakelaar opent niet:

- Luchtdrukverschilschakelaar  defect
- Extreme trek door rookgasafvoerkanaal
- Kortsluiting in de bekabeling.

Opmerking:
Niet vermelde codes duiden op interne besturingsfouten, 
waarbij de automaat uitgewisseld dient te worden.
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Remeha
W40/60-m ECO 

12. INSPECTIE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

12.1  Algemeen
De Remeha W40/60-m ECO is nagenoeg onder-
houdsvrij. Eénmaal per jaar dient het toestel gecon-
troleerd en zonodig gereinigd te worden.

12.2  Inspectie
De jaarlijkse inspectie van de Remeha W40/60-m ECO
kan beperkt blijven tot:
- verbrandingstechnische controle van het toestel
- reiniging van de sifon
- controle van de afstelling van de ontstekingselektrode
- controle op lekkage (waterzijdig, rookgaszijdig, gaszijdig)
- controle van de waterdruk.

Verbrandingstechnische controle van het toestel
Deze kan geschieden door middel van meting van het
O2/CO2-percentage in het rookgasafvoerkanaal P7 (afb.
21). Stook hiervoor het toestel op tot een watertempe-
ratuur van ca. 70°C. De rookgastemperatuur kan ook op
meetpunt P7 in de afvoerleiding gemeten worden. Deze
rookgastemperatuur mag niet meer dan 30°C boven de
retourtemperatuur liggen. Blijkt uit deze controle dat de
verbranding van het toestel niet optimaal meer is, reinig
dan volgens de aanwijzingen in par. 12.3.

W40-m

W60-m

Toestel-
type

kW

belas-
ting  Hi

18,6
62,1

12,7
42,3

4,8
4,8

%

O2

4,8
4,8

9,0
9,0

%

CO2

9,0
9,0

toerental
ventilator

ca. 3000
ca. 4900

ca. 3000
ca. 4900

omw/min

De genoemde waarden gelden bij gesloten luchtkast.
Zie voor inregelen par. 10.1, vanaf punt 17.

Reiniging van sifon
Verwijder de sifon onder het toestel en reinig deze.
Vul de sifon met schoon water en monteer de sifon.

Afstelling ontstekingselektrode
Controleer de afstelling van de ontstekingselektrode
(tussen 3 en 4 mm).

Controle van de waterdruk
De waterdruk moet minimaal 0,8 bar bedragen. Geadvi-
seerd wordt de installatie te vullen tot ca. 1,5 bar.

12.3  Onderhoud
Indien uit de verbrandingstechnische controle van het
toestel blijkt dat de verbranding of warmtewisseling niet
optimaal meer is, dient onderhoud uitgevoerd te worden.
Dit onderhoud bestaat uit:
- de warmtewisselaar reinigen met een nylon borstel of 

met perslucht, evt. doorspoelen met water.
- de ventilator reinigen.
- de sifon reinigen.

Volgorde van handeling (zie afb. 26):
- Stel het toestel buiten bedrijf d.m.v. de branderschake-

laar op het instrumentenpaneel aan de voorzijde.
- Schakel de elektrische voeding van het toestel uit.
- Sluit de toestelkraan in de gasleiding naar het toestel.
- Verwijder de voormantel en de 2 zijmantals.
- Open de beugelsluiting op het instrumentenpaneel en 

kantel deze naar voren.

Attentie:
Ter voorkoming van kortsluiting in de externe aanslui-
tingen of in het instrumentenpaneel t.g.v. onvoorzien
binnendringend lekwater, is het aan te bevelen het
instrumentenpaneel af te dekken.

- Verwijder het deksel van de luchtkast.
- Neem de slangen (E) van het inlaatmengstuk los.
- Draai de wartelmoer van de gasleiding in de luchtkast

open (A).
Let op!!!
Om te voorkomen dat de flexibele gasleiding verdraait,
moet bij het los- en vastdraaien van de wartelmoer
(A1) de zeskant (A2) met behulp van een sleutel vast-
gehouden worden, zie afb. 25.

A2

A1

Afb. 25  (De-)montage van de gasleiding

- Verwijder de bouten van de bevestigingsstrips (B). De
bevestigingsstrips kunnen daarna verwijderd worden.

- Verwijder de elektrische aansluiting van de ventilator (D).
- Til de brander met de ventilator nu voorzichtig omhoog

en neem deze uit het toestel.
- Controleer de afdichting van de brander op de warmte-

wisselaar. Vervang de afdichting indien deze bescha-
digd of uitgehard is (advies: elke 3 jaar vervangen).
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- Om de ventilator te inspecteren/reinigen, dient deze
van het inlaatmengstuk losgenomen te worden.

- Verwijder de schroeven aan de achterzijde van de
ventilator.
Gebruik voor het reinigen een kunststof borstel; verwij-
der losse stofdelen uit de ventilator alvorens deze weer
samen te bouwen.

- Monteer alle losgenomen delen in omgekeerde volgorde.

Attentie:
Controleer of de stuurslangen ook daadwerkelijk vast
zitten na montage: bij onjuiste montage is een correcte
afstelling van de gas-/luchtverhouding niet gewaarborgd.

- Controleer de afstelling van de ontstekingselektrode 
(tussen 3 en 4 mm).

- Neem het toestel weer in bedrijf.

12.4  Aftappen en vullen
Het aftappen en vullen geschiedt met de vul- en aftap-
kraan aan de onderzijde van het toestel.

12.5  Ontluchten
Het toestel is voorzien van een luchtafscheider met
automatische ontluchter.
Draai het kunststof dopje open (afb. 3, pos. 8).
Op de rechterbovenzijde van de warmtewisselaar is een
handontluchter aangebracht (afb. 3, pos. 14).

Attentie:
De metaalvezellaag op de brander is mechanisch kwets-
baar en dient dus voorzichtig behandeld te worden; niet
met borstels of andere scherpe voorwerpen aanraken.

- Om de warmtewisselaar te inspecteren/reinigen dienen
de aandrukstrips aan de onder- en zijkanten verwijderd
te worden (F) (messing vleugelmoeren). Verwijder ook
de 3 parkerschroeven aan de onderzijde van de in-
spectieplaat (G).

- Verwijder nu de inspectieplaat (H).
- Verwijder, indien nodig, de 3 geleidingsstrippen (I)

tussen de aluminium gevinde pijpen, om de gevinde
pijpen te kunnen reinigen.

Afb. 26  Doorsnede Remeha W60-m ECO

A Wartelmoer gasleiding
B Bevestigingsstrippen brander
C Ontstekingskabel
D Elektrische aansluiting ventilator
E Kunststof leidingen
F Bevestigingsstrippen
G Parkerschroeven t.b.v. inspectiedeksel
H Inspectiedeksel
I Geleidingsschotten warmtewisselaar 
J Condensverzamelbak
K Vul- en aftapkraan
L Automatische ontluchter
M Handontluchter
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