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Veiligheid 1
1 Veiligheid
1.1 Waarschuwingen bij
handelingen
Classificatie van de waarschuwingen bij handelingen
De waarschuwingen bij handelingen zijn als volgt door waarschuwingstekens en signaalwoorden aangaande de ernst
van het potentiële gevaar ingedeeld:
Waarschuwingstekens en
signaalwoorden
Gevaar!
Direct levensgevaar of
gevaar voor ernstig lichamelijk letsel
Gevaar!
Levensgevaar door een
elektrische schok
Waarschuwing!
Gevaar voor licht lichamelijk letsel
Opgelet!
Kans op materiële schade
of milieuschade

service resp. door een geautoriseerd persoon worden
uitgevoerd.
1.3 Algemene
veiligheidsinstructies
1.3.1 Levensgevaar door
vergiftiging en explosie
Een ondeskundige installatie
kan tot lekkages en zodoende
tot vergiftiging en explosie leiden.
▶ Voer de installatie van de
gaswandketel alleen uit als
u een gekwalificeerde installateur bent en de verantwoordelijkheid draagt voor de installatie en eerste ingebruikneming.

1.2 Vereiste kwalificatie van
het personeel
Ondeskundige werkzaamheden
aan het product kunnen materiële schade en als gevolg zelfs
lichamelijk letsel veroorzaken.
▶ De gasombouw mag uitsluitend door de fabrieksklanten0020212276_00 Omschakelset voor atmoTEC Omschakelhandleiding
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2 Aanwijzingen bij de documentatie
2 Aanwijzingen bij de
documentatie
2.1

▶

Neem absoluut alle bedienings- en installatiehandleidingen die bij de componenten van de installatie worden meegeleverd in acht.

2.2

▶

Aanvullend geldende
documenten in acht nemen

Documenten bewaren

Gelieve deze handleiding alsook alle
aanvullend geldende documenten aan
de gebruiker van de installatie te geven.

2.3

Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor de
gasombouw van de volgende producten:
Gasomstel- Product
ling

Artikelnummer

van aardgas naar
vloeibaar
gas

0020199906

van vloeibaar gas
naar aardgas
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VUW 240/5-3
(H/L-BE)
VUW 240/5-5
(H/L-BE)
VUW 280/5-5
(H/L-BE)
VUW 240/5-3
(H/L-BE)
VUW 240/5-5
(H/L-BE)
VUW 280/5-5
(H/L-BE)

3 Product ombouwen
naar vloeibaar gas resp.
aardgas
3.1

3.1.1 Ombouw naar vloeibaar gas
0020199906
24 kW
28 kW

2325
Gas-doorstromingsbegrenzer
verwijderen

3.1.2 Ombouw naar aardgas
0020199926
24 kW
28 kW

3.2

1.
2.
3.
4.
0020199926

Toewijzing van de gasdoorstromingsbegrenzer

2400
2420

Branderinspuiters en gasdoorstromingsbegrenzer
vervangen
Stel het product buiten bedrijf.
Sluit de gasafsluitkraan.
Demonteer de voormantel.
Draai de schroeven op de plaat van de
verwarmingsschacht los en neem de
plaat weg.
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Product ombouwen naar vloeibaar gas resp.… 3

B
A

1

C
3

2

D

5. Verwijder de bevestigingsschroef aan
de ontstekings- en bewakingselektrode
(2).
6. Klap de houder met de ontstekings- en
bewakingselektrode (2) opzij.
7. Draai beide schroeven links en rechts
op de brander (1) los.
8. Trek de brander (1) naar voren eruit.
9. Maak de buisverbinding naar de branderinspuiterhouder los.
10. Draai de schroef (3) links en rechts op
de branderinspuiterhouder los.
11. Verwijder de branderinspuiterhouder
uit het product.

12. Verwijder de branderinspuiters en de
afdichtingen uit de branderinspuiterhouder.
13. Vervang de branderinspuiters incl.
afdichtingen voor de overeenkomstige
gassoort (→ Technische gegevens Branderinspuiters).
14. Monteer de branderinspuiterhouder.

15. Schroef de leiding op het gasblok los.
Aanwijzing
Als u vanwege ruimtegebrek
aanvullend het gasblok demonteert, gebruik bij de hermontage dan absoluut nieuwe
afdichtingen.
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3 Product ombouwen naar vloeibaar gas resp.…
16. Verwijder evt. de gas-doorstromingsbegrenzer.

3.3

Gasaansluitdruk
(gasstroomdruk) controleren

1. Stel het product buiten bedrijf.
2. Sluit de gasafsluitkraan.
3. Klap de schakelkast naar beneden.

A
1

17. Plaats de passende gas-doorstromingsbegrenzer (1) en de afdichtingen in het gasblok.
Ombouw naar vloeibaar gas
(→ Pagina 4)
Ombouw naar aardgas (→ Pagina 4)
18. Schroef de gasleiding met meetnippel
vast op het gasblok en de branderinspuiterhouder.
19. Bouw de brander in.
20. Plaats de ontstekings- en bewakingselektrode weer in het product en
schroef deze vast.
21. Plaats de plaat op de verwarmingsschacht en bevestig de plaat met de
schroeven.
22. Open de gasafsluitkraan.
23. Neem het product in gebruik.
24. Stel de parameter D.093 in het installateurniveau in (→ Technische gegevens - Toestelherkenning).
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B

4. Draai met een schroevendraaier de
afdichtschroef aan de meetaansluiting
van het gasblok los.
5. Sluit een manometer aan de meetnippel aan.
– Werkmateriaal: U-manometer
– Werkmateriaal: Digitale manometer
6. Klap de schakelkast naar boven.
7. Open de gasafsluitkraan.
8. Neem het product met het testprogramma P.01 in gebruik.
9. Meet de gasaansluitdruk ten opzichte
van de atmosfeerdruk.
– Toegestane gasaansluitdruk bij
gebruik met aardgas G20: 1,7
… 2,5 kPa (17,0 … 25,0 mbar)
– Toegestane gasaansluitdruk bij
gebruik met aardgas G25: 1,7
… 3,0 kPa (17,0 … 30,0 mbar)
– Toegestane gasaansluitdruk bij gebruik met vloeibaar gas G30: 2,8
… 3,0 kPa (28,0 … 30,0 mbar)
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Product ombouwen naar vloeibaar gas resp.… 3
– Toegestane gasaansluitdruk bij
gebruik met vloeibaar gas G31:
3,7 kPa (37,0 mbar)
10.
11.
12.
13.

Stel het product buiten bedrijf.
Sluit de gasafsluitkraan.
Verwijder de manometer.
Draai de afdichtschroef van de meetnippel vast.
14. Open de gasafsluitkraan.
15. Controleer de meetnippel op gasdichtheid.
Voorwaarden: Gasaansluitdruk niet in het toegestane bereik

Opgelet!
Kans op materiële schade
en bedrijfsstoringen door
verkeerde gasaansluitdruk!
Als de gasaansluitdruk buiten
het toegestane bereik ligt, dan
kan dit tot storingen in de werking en tot schade aan het product leiden.
▶ Voer geen instellingen aan
het product uit.
▶ Neem het product niet in
gebruik.

▶
▶

A

B

4. Draai de afdichtschroef op de meetnippel los.
5. Sluit een manometer aan de meetnippel aan.
– Werkmateriaal: U-manometer
– Werkmateriaal: Digitale manometer
6. Klap de schakelkast naar boven.
7. Open de gasafsluitkraan.
8. Neem het product met het testprogramma P.01 in gebruik.
9. Controleer de waarde op de manometer (→ Technische gegevens - Gasinstelwaarden warmtebelasting).
Waarde buiten het toegestane bereik.
▶ Voer de volgende stappen uit.

Als u de fout niet kunt verhelpen, breng
dan de gasmaatschappij op de hoogte.
Sluit de gasafsluitkraan.

3.4

Maximale warmtebelasting
controleren

1. Stel het product buiten bedrijf.
2. Sluit de gasafsluitkraan.
3. Klap de schakelkast naar beneden.

10. Verwijder het klepdeksel.
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3 Product ombouwen naar vloeibaar gas resp.…

11. Stel de maximale warmtebelasting in
met een schroefsleutel.

3. Stel de minimale warmtebelasting in
met een schroevendraaier.

12. Stel het product buiten bedrijf.

4. Stel het product buiten bedrijf.
5. Sluit de gasafsluitkraan.
6. Monteer het klepdeksel weer.

3.5

Minimale warmtebelasting
controleren

A

B

1. Neem het product met het testprogramma P.02 in gebruik.
2. Controleer de waarde op de manometer (→ Technische gegevens - Gasinstelwaarden warmtebelasting).
Waarde buiten het toegestane bereik.
▶ Voer de volgende stappen uit.
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7. Beveilig het klepdeksel met een kabelbinder.
8. Schroef de afdichtingsschroef op de
meetnippel weer vast.
9. Open de gasafsluitkraan.
10. Controleer de meetnippel op gasdichtheid.
11. Breng de in de omschakelset bijgevoegde sticker voor de omschakeling naar vloeibaar gas resp. aardgas
naast het typeplaatje aan.
12. Controleer opnieuw de maximale
warmtebelasting (→ Pagina 7). Na
de instelling van de minimale warm-
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Serviceteam 4
tebelasting kunnen de waarden voor
de maximale warmtebelasting van de
voorheen ingestelde waarden afwijken.
13. Monteer de frontmantel.
14. Neem het product in gebruik.

4 Serviceteam
N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Belgien, Belgique, België
Klantendienst: 2 334 93 52
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Bijlage
Bijlage
A Technische gegevens
Technische gegevens – gasinstelwaarden warmtebelasting (inspuiterdruk)

Aardgas H (G20)

Aardgas H (G25)

Vloeibaar gas
butaan (G30)

Vloeibaar gas
propaan (G31)

VUW 240/5-3
(H/L-BE)
0,19
… 1,02 kPa
(1,90
… 10,20 mbar)
0,19
… 1,28 kPa
(1,90
… 12,80 mbar)
0,47
… 2,33 kPa
(4,70
… 23,30 mbar)
0,47
… 3,00 kPa
(4,70
… 30,00 mbar)

VUW 240/5-5
(H/L-BE)
0,19
… 1,02 kPa
(1,90
… 10,20 mbar)
0,19
… 1,28 kPa
(1,90
… 12,80 mbar)
0,47
… 2,33 kPa
(4,70
… 23,30 mbar)
0,47
… 3,00 kPa
(4,70
… 30,00 mbar)

VUW 280/5-5
(H/L-BE)
0,18
… 1,05 kPa
(1,80
… 10,50 mbar)
0,25
… 1,32 kPa
(2,50
… 13,20 mbar)
0,50
… 2,71 kPa
(5,00
… 27,10 mbar)
0,60
… 3,50 kPa
(6,00
… 35,00 mbar)

Technische gegevens – branderinspuiters

Aardgas H (G20)
Aardgas H (G25)
Butaan B (G30)
Propaan P (G31)

VUW 240/5-3
(H/L-BE)
16 x 1,2
16 x 1,2
16 x 0,7
16 x 0,7

VUW 240/5-5
(H/L-BE)
16 x 1,2
16 x 1,2
16 x 0,7
16 x 0,7

VUW 280/5-5
(H/L-BE)
18 x 1,2
18 x 1,2
18 x 0,7
18 x 0,7

Technische gegevens – Toestelherkenning

Aardgas
Vloeibaar gas
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VUW 240/5-3
(H/L-BE)
62
52

VUW 240/5-5
(H/L-BE)
93
81

VUW 280/5-5
(H/L-BE)
94
88
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