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Type Gassoort Categorie Vermogenbereik
gaswandketel* P (kW)

cat. I2E+
Aardgassen G20/G25

VU BE 180/1 XE 20/25 mbar

VUW BE 180/1 XE 8,4 - 18,0
cat. I3+Vloeibare 30/37 mbar 

gassen butaan/propaan

cat. I2E+
Aardgassen G20/G25

20/25 mbar
VUW BE 240/1 XE 10,8 - 24,0

cat. I3+Vloeibare 30/37 mbar 
gassen butaan/propaan

cat. I2E+
Aardgassen G20/G25

VU BE 260/1 XE 20/25 mbar

VUW BE 260/1 XE 12,1 - 26,0
cat. I3+Vloeibare 30/37 mbar 

gassen butaan/propaan

Het kenmerk CE duidt aan dat de gas-
wandketels THERMOmax VU/VUW
180 XE, 240 XE en 260 XE gelijkvor-
mig zijn aan de fundamentele eisen
van de richtlijnen betreffende gastoe-
stellen (richtlijn 90/396/CEE van de
Raad van de Europese Unie) en in
overeenstemming zijn met de elektro-
magnetische Europese richtlijnen
(richtlijn 89/336/CEE van de Raad
van de Europese Unie).

1 Typenoverzicht

* Het identificatieplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het bedienings-
paneel.
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2  Voorschriften, normen
en richtlijnen

De plaatsing, installatie en eerste
ingebruikname van de Vaillant
VU/VUW THERMOmax mag enkel
uitgevoerd worden door een bek-
waam installateur die, onder zijn ver-
antwoordelijkheid de bestaande nor-
men en de installatievoorschriften
naleeft.

Deze brochure moet aan de gebruiker
overhandigd worden.

De installatie dient uitgevoerd te 
worden in overeenstemming met de
volgende normen, voorschriften en
richtlijnen:

• Alle bestaande voorschriften van de
plaatselijke watermaatschappij en
de NAVEWA-voorschriften 
(Aqua-Belge / Belgaqua)

• Alle NBN-voorschriften in verband
met drinkwatervoorziening en
reglementen waaronder de 
NBN E 29–804

• de Belgische norm 
NBN D 51-OO3 voor 
brandstoffen lichter dan lucht

• Alle NBN-voorschriften voor 
elektro-huishoudelijke 
toestellen m.a.w.:

• NBN C 73-335-30
• NBN C 73-335-35
• NBN 18-300
• NBN 92-101 enz.

• De ARAB-voorschriften.

• De toestellen moeten geplaatst 
worden op een onontvlambare
muur of schutsel. 
Men moet eveneens in acht nemen
dat sommige verven zich ontbinden
bij hitte.  
In het geval dat er brandbare pro-
dukten in de nabijheid van de gas-
wandketel zouden staan, moet een
thermische bescherming voorzien
worden.

• Bij de eerste in bedrijfstelling moet
de installateur zowel de gas- als de
wateraansluitingen van de installa-
tie en het toestel op ondichtheden
te controleren.
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Afb. 3.1

Aansluitingen
1 Snelkoppeling (vertrek verwarming)
2 Afsluitkraan (vertrek verwarming)
3 Warmwateraansluiting*
4 Snelkoppeling (gas)
5 Gaskraan (meegeleverd)
6 Koudwateraansluiting met

afsluitkraan*
7 Afsluitkraan (retour verwarming)
8 Snelkoppeling (retour verwarming)
9 Veiligheidsklep

* enkel voor VUW

Afb. 3.2

3  Afmetingen
(alle afmetingen in mm)

1  Rookgasafvoer 
VU/VUW 180/1   B1 = 110 mm Ø
VU/VUW 240/1     B1 = 130 mm Ø
VU/VUW 260/1     B1 = 130 mm Ø

2  Houder
3  Retour verwarming (3/4”)
4  Koudwateraansluiting (1/2”)*
5  Gasaansluiting (3/4”)
6  Warmwateraansluiting (1/2”)*
7  Vertrek verwarming (3/4”)
8  Veiligheidsklep verwarming (3/4”)

* enkel voor VUW 88
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Afb. 4.2

Tabel 4.1
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4  Installatie

4.1 Inleiding
De gaswandketel dient op een volle-
dig effen en loodrechte wand gemon-
teerd te worden.  
Teneinde onderhoudswerken mogelijk
te maken is het nodig een afstand van
minstens 20 mm langs de zijkant van
de gaswandketel vrij te laten.  Onder
de gaswandketel minstens 100 mm*
en 500 mm langs de voorzijde**.

* Een minimum afstand van 150 mm
onder de gaswandketel vrijlaten 
wanneer een montageconsole 
gebruikt wordt.

** Door deze minimum afstand te 
respecteren is de gaswandketel bij 
onderhoudswerken probleemloos 
toegankelijk.

4.2 Toebehoren en verpakking
4.2.1 Montage-toebehoren
In tabel 4.1. zijn de standaard 
meegeleverde aansluittoebehoren
weergegeven.

4.2.2 Gaswandketel uit de verpakking
nemen (Afb. 4.2)

De kartonnen verpakking openen en
de beschermende isolatiedelen verwij-
deren.

Opmerking: Beschadig de ommante-
ling van de gaswandketel niet tijdens
het verwijderen van de verpakking.

Bij de levering van de gaswandketel
behoren :

• een montagesjabloon 
(aparte doos !)
(VU: Art.Nr. 300 731, 
VUW: Art.Nr. 300 831)

• een houder
• bevestigingsschroeven en pluggen
• een gaskraan 3/4“
• een snelkoppeling voor de

gasaansluiting
• een installatie- en een bedienings-

voorschrift
• koud- en warmwateraansluitingen*

* uitsluitend VUW

4.3 Montagevoorbereiding
4.3.1 Montageplaats
De gaswandketel dient gewoonlijk zo
geplaatst te worden dat:

• er voldoende plaats voorzien is om
onderhoudswerken gemakkelijk te
kunnen uitvoeren;

• alle leidingen van de installatie en
de afvoer van de veiligheidsklep
aangesloten kunnen worden.

Meegeleverde toebehoren Artikel nr.

Montageconsole voor VU 300 731
Montageconsole voor VUW 300 831
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Afb. 4.3

Afb. 4.4

4.3.3 Montagebeugel van de gas- 
wandketel

De houder (1, afb. 4.4) van de gas-
wandketel d.m.v. de bijgeleverde
schroeven bevestigen (indien de wand
oneffenheden vertoont, dient eventueel
een andere bevestiging aangewend te
worden). Verzeker dat de wand vol-
doende draagkracht heeft om het voll-
edige ketelgewicht te dragen.

4.3.2 Montageconsole (afb. 4.3)

• Na de montageplaats van de 
gaswandketel te hebben bepaald,
dient het papieren montagesjablo-
on tegen de muur bevestigd te wor-
den.  Het montagesjabloon door
middel van een waterpas of een
loodlijn recht tegen de wand plaats-
en. Op dit sjabloon is de positie
van de bevestigingsgaten (2) voor
de montagebeugel en van de mon-
tageconsole (3) reeds aangeduid.
Aanduiding (1) van het montages-
jabloon wordt niet gebruikt. (uitslui-
tend voor TURBOmax !)

• Een montageconsole 
(VU: Art.Nr. 300 731, VUW:
Art.Nr. 300 831) wordt automa-
tisch met de gaswandketel meegele-
verd in een aparte verpakking. Het
gebruik van een montageconsole
voor de gaswandketels VU/VUW is
aan te raden wanneer eerst de cen-
trale verwarmingsinstallatie, de gas-
en de sanitaire leidingen gemon-
teerd worden voor de wandketel
geplaatst wordt.

• Op de wand de bevestigingsgaten
(2) voor de houder van de gas-
wandketel aftekenen. Twee gaten
met een diameter van 10 mm
boren ter bevestiging van de hou-
der.

Afb. 4.5
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Afb. 4.6

Afb. 4.7

4.4 Montage van de
wandketel

4.4.1 Voorbereiding
De gaswandketel uit zijn kartonnen
verpakking nemen. 

De witte bodemplaat (1, afb. 4.5), 
na het losmaken van alle schroeven
(2,3, afb. 4.5), wegnemen. De zijpa-
nelen dienen niet losgemaakt te wor-
den.

Enkel voor VUW:
De twee plastieken stoppen van de
sanitaire aansluitingen op het water-
gedeelte verwijderen.

4.4.2 Montage van de gaswandketel
(Afb. 4.4)

De gaswandketel zo tegen de wand
houden, dat deze zich iets boven de
houder (1, afb. 4.4) bevindt.
Opmerking: De gaswandketel
onderaan de zijpanelen vast nemen.
Nooit de gaswandketel aan het elek-
trisch bord opheffen.  De zijpanelen
en de ommanteling van de gaswand-
ketel moeten gemonteerd zijn.
De gaswandketel langzaam in de
houder laten glijden, zodat de rug 
volledig in de houder vastzit.

4.4.3 Hydraulische aansluitingen
(Afb. 4.6)

De hydraulische aansluitingen voor de
verwarming, koud - en warmwater-
aansluitingen en de veiligheidsklep
worden in Afb. 4.6 weergegeven.

4.4.3.1 Vertrek en retour van de
verwarming

Voor een nieuwe installatie of bij de
vervanging van een bestaande 
wandketel, is het absoluut aanbevo-
len, om de goede werking te verzeke-
ren en om verstoppingsproblemen te
vermijden, een waterfilter op de 
retourleiding van de verwarmingsin-
stallatie te plaatsen. Bij de eerste 
inbedrijfstelling van de gaswandketel
moet de volledige centrale verwar-
mingsinstallatie worden gespoeld.
De vertrek - en retourleiding met
behulp van de aansluitkranen (8) en
(9) verbinden (afb. 4.6).  Zowel lei-
dingen in staal 3/4 als koper ø 22 mm
kunnen aangesloten worden !
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Afb. 4.8

4.4.3.2 Aansluiting sanitair 
(enkel voor VUW)

De koudwatertoevoerleiding van 
eventuele onreinheden ontdoen door
ze meermaals te spoelen. 
De koudwater (3, Afb. 4.6) - en de
warmwaterleiding (4, Afb. 4.6) aan
de respectievelijke 1/2”-aansluitingen
aansluiten met behulp van de meege-
leverde sanitaire aansluitset.
Opmerking: De maximale sanitaire
werkingsdruk bedraagt 10 bar. Indien
de waterdruk hoger dan 5 bar ligt,
moet de koudwatertoevoerleiding met
een drukreductor uitgerust worden.

4.4.3.3 Aansluiting van de veilig-
heidsklep aan de afloop

De gaswandketel is uitgerust met een
veiligheidsklep die bij gesloten centra-
le verwarmingsinstallaties de wandke-
tel beschermt tegen overdrukken. Het
is aangeraden deze veiligheidsklep
door middel van een afvoerbuis (aans-
luiting 3/4”) aan de riolering te sluiten.
Om een goede afvoer te verzekeren
dient de afvoerbuis, zo kort mogelijk
te zijn en naar beneden toe weg van
de wandketel, aan de riolering 
aangesloten te zijn. De afvoerbuis
wordt zo aan de riolering aangeslo-
ten dat zij eventueel uitstromend warm
water of dampvorming geen schade
aan personen en/of nabijliggende
voorwerpen (wand, meubilair, enz.)
kan aanrichten. Verzeker dat er geen
kortsluiting veroorzaakt kan worden
met de elektrische installatie of bedra-
ding. De afvoerbuis dient duidelijk
zichtbaar te zijn.

4.4.3.4 Gasleiding
Samen met de gaswandketel en de
montageconsole wordt eveneens een
gaskraan 3/4" meegeleverd (10, Afb.
4.8). De gaskraan met behulp van de
20 mm koppeling over de gasbuis
van de wandketel schuiven (11, Afb.
4.6) en vastdraaien. De gasleiding
met een minimum diameter van 3/4 "
aansluiten. 

Opmerking: de gasleiding dient in
functie van haar totale afstand en
haar drukverliezen zodanig gedimen-
sioneerd te worden, dat bij vollast van
de brander de minimum dynamische
gasdruk voor de specifieke gassoort
gerespecteerd wordt (gemeten aan de
ingang van de ketel, in bedrijf). Dit
opdat de wandketel haar volledig ver-
mogen haalt. Alle aansluitingen van
de gasinstallatie op ondichtheden con-
troleren !

4.4.3.5 Montage platen (Afb. 4.9)
Alle platen (1 en 2) zijn los verpakt bij
de levering van de ketel.

• De twee zijplaten (1) links en rechts
van de primaire warmtewisselaar
plaatsen.

• De voorplaat (2) met de beide 
zijplaten vooraan vastschroeven.

Het plaatsen van deze zij- en voorpla-
ten is noodzakelijk om afkoeling door
statische ventilatie in de wandketel
tegen te gaan !
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5  Elektrische installatie

5.1 Algemene informatie
Werkzaamheden aan de elektrische
installatie zijn uitsluitend door een
bekwaam vakman uit te voeren, die
onder zijn verantwoordelijkheid de
plaatselijke voorschriften en normen
naleeft.
De gaswandketel is uitgerust met twee
hoofdzekeringen van 2 A en 1 regel-
zekering van 1,25 A. De elektrische
aansluiting van de gaswandketel aan
het stopcontact gebeurt met behulp
van een 3-polige stekker. Zowel het
stopcontact als de 3-polige stekker
moeten overeenkomstig de nationale
voorschriften en normen gekeurd zijn.
De elektrische aansluiting van de 
gaswandketel aan het stopcontact
moet zich naast de gaswandketel
bevinden en gemakkelijk te bereiken
zijn. Bij gebrek aan een stopcontact
in de nabijheid kan de elektrische
aansluiting van de gaswandketel
rechtstreeks in het elektrisch bord
plaats vinden. Alle elektrische verbin-
dingen van de gaswandketel naar het
elektrisch bord en naar een eventueel
geïnstalleerde kamerthermostaat die-
nen goed geïsoleerd te worden.

Belangrijk: De gaswandketel, de 
centrale verwarmingsinstallatie en de
sanitaire leidingen moeten geaard
zijn !

5.2 Elektrische aansluiting
Het frontpaneel (2, afb. 5.1) na het
losmaken van de schroef (1, afb. 5.1)
naar voren klappen. De schroeven 
(2, afb. 5.2) van het deksel omheen
het elektrische bord losmaken. De
elektrische aansluitingen aan de klem-
menstrook zijn :

• de aarding (groen/geel)aansluiten
aan klem     ;

• de nulgeleider (blauw) aan de klem
N;

• de fase (bruin) aan de klem L.

Belangrijk: Bij het terugplaatsen van
het deksel de bedrading (3, afb. 5.3)
doorheen de rubberen kabeldoorgan-
gen verzekeren !

33

Afb. 5.1

Afb. 5.2

Afb. 5.4

1 2

G
W

 6
03

/1

1 3

2

G
W

 6
14

/1

1

G
W

 1
52

7/
0

N
L
3
4
5

7
8
9

1

3

2

Afb. 5.3

G
W

 1
52

6/
0

5.3 Regelapparatuur

5.3.1 Kamerthermostaat 230 V~

De klemmen 3, 4 en 5 dienen voor de
aansluiting van een kamerthermostaat
met bimetaalcontact en een anticipa-
tieweerstand van 230 V~.
De mogelijke Vaillant-kamerthermosta-
ten zijn : 
• VRT; VRT-QT; VRT-QW; VRT-P2D.
Origineel wordt de gaswandketel
geleverd met een brugje tussen de
klemmen 3 en 4. Bij de aansluiting
van een kamerthermostaat 230 V~
verwijdert u het brugje tussen de 
klemmen 3 en 4. De klem 5 is de
nulgeleider (neuter) en dient enkel
aangesloten te worden bij een 
3-draadse kamerthermostaat 
(anticipatieweerstand 230 V).

5.3.2 Kamerthermostaat 20 V=

De klemmen 7, 8 en 9 dienen 
uitsluitend voor de aansluiting van een
20 V= modulerende of analoge
kamerthermostaat van Vaillant.
• VRT-ZA; VRT- QZA; VRT-PZA.
Bij de aansluiting van een moduleren-
de kamerthermostaat mag het brugje,
origineel tussen de klemmen 3 en 4,
niet verwijderd worden !

5.3.3 Weersafhankelijke regelaars

Vaillant biedt twee soorten regelaars
met buitenvoeler aan. (zie de actuele
prijslijst)
• VRC-VC voor radiatoren/convecto-

ren
• VRC-VCF voor vloerverwarming
Gelieve voor de elektrische aansluit-
ing de installatievoorschriften van de
regelaar te raadplegen.

Klemmen Aansluiting

N – L voeding 230 V

3-4-5 kamerthermostaat 230 V
met bimetaalcontact

7-8-9 kamerthermostaat 20 V 
modulerend uitsluitend 
van Vaillant
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5.3.4 Thermostatische radiatorkranen

Dankzij de ingebouwde automatische
differentiaalbypass kan de gaswand-
ketel voor zowel éénpijps- als tweepi-
jpsinstallaties gebruikt worden. De
werking van de automatische bypass
is bijzonder gunstig voor een centrale
verwarmingsinstallatie uitgerust met
thermostatische radiatorkranen. Het
plaatsen van een bypass op de cen-
trale verwarmingsinstallatie is dus niet
nodig! Voor éénpijpsinstallaties vol-
staat het de bypass af te sluiten om de
maximale capaciteit van de pomp te
benutten.
Om een optimale energiebesparing te
verkrijgen, is het aanbevolen om een
programmeerbare kamerthermostaat
te installeren zodoende verschillende
verwarmingsperioden kunnen gepro-
grammeerd worden. De radiatoren in
de ruimte waar de kamerthermostaat
geïnstalleerd wordt, dienen niet 
uitgerust te zijn met thermostatische
kranen.

5.3.5 Circulatiepomp

De ingebouwde circulatiepomp met
automatische ontluchter zorgt voor de
circulatie van het water in de 
gaswandketel en de centrale verwar-
mingsinstallatie. Wanneer de gewen-
ste temperatuur (sanitair of verwar-
ming) bereikt wordt, schakelt de bran-
der uit en blijft de circulatiepomp
gedurende een welbepaalde tijd (zie
spertijd van de brander) nadraaien
(stand S van de pompselector). De
werking van de circulatiepomp voor
de verwarming kan gewijzigd worden
d.m.v. de pompselector van stand te
verplaatsen (1, afb. 5.4). 
Fabrieksinstelling: stand S. 

Mogelijkheden :
• Stand I: de pomp wordt uitsluitend

bediend door de kamerthermostaat;
• Stand II: de pomp wordt bediend

door de kamerthermostaat en de
ketelaquastaat;

• Stand S: de pomp wordt bediend
door de kamerthermostaat en de
ketelaquastaat met nadraaitijd
(regelbaar tussen 1 en 12 minuten)
Zie "Spertijd van de brander".
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Deze stand S wordt het meest 
aanbevolen bij het gebruik van een
modulerende kamerthermostaat 
(klemmen 7-8-9) of een weersafhanke-
lijke regeling VRC.

5.3.6 Spertijd van de brander

Bij het bereiken van de gewenste tem-
peratuur door de kamerthermostaat of
ketelaquastaat, wordt een vertraging-
stijd geactiveerd om het pendelen
(kortstondig aan- en uitschakelen) van
de brander te vermijden. De fabriek-
singestelde vertragingstijd bedraagt ±
5 minuten en wordt niet onderbroken
bij een nieuwe warmtevraag van
zowel de kamerthermostaat als de
ketelaquastaat.  Bij het tappen van
warm water, zelfs tijdens de vertra-
gingstijd voor verwarming, start de
wandketel voor de warmwaterproduc-
tie.

Belangrijk !
De ingestelde vertragingstijd voor 
de brander op de potentiometer 
(1, afb. 5.5) links van de pompselec-
tor is eveneens de nadraaitijd voor de
pomp !
Instelbereik: min. 1 tot max. 12 minuten.

De vertragingstijd mag of moet 
worden bijgeregeld in functie van de
totale waterinhoud van de verwar-
mingsinstallatie. Algemeen is aange-
raden een korte spertijd in te stellen
voor cv-installaties met een kleine
waterinhoud (bv. convectoren) en een
langere spertijd voor installaties met
een grote waterinhoud (bv. vloerver-
warming).

Opgelet !
Door deze spertijd te wijzigen, veran-
dert eveneens de nadraaitijd van de
pomp bij stand S (zie 5.3.5).
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5.4 Bedradingsschema
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Afb. 6.1

6  Inbedrijfstelling

6.1 Electrische aansluitingen
Controleer de elektrische aansluitin-
gen op kortsluiting, meet de aardings-
weerstand en de juiste polariteit van
de fazen.

6.2 Gasaansluiting
De volledige gasinstallatie, vanaf de
gasteller tot en met de gasaansluiting
van de gaswandketel, dient door de
installateur op ondichtheden gecontro-
leerd te worden.
De gastoevoerleiding kan helemaal
ontlucht worden via de gasmeetnippel
op de ingang van de gaswandketel.
Het gascircuit intern van de wandketel
wordt bij het opstarten van de bran-
der automatisch ontlucht.

6.3 Koudwateraansluiting
(enkel voor VUW)

Open de algemene koudwaterkraan
op de toevoerleiding, de koudwater-
kraan (2, Afb. 6.1) van de gaswand-
ketel en alle warmwaterkranen van de
sanitaire installatie. Het sanitair circuit
van de gaswandketel wordt automa-
tisch gevuld en het koud water stroomt
naar alle geopende warmwaterkranen
van de installatie. 
Sluit nadien alle warmwaterkranen
van de sanitaire installatie. De koud-
en warmwarmleidingen op ondichthe-
den controleren.
De sanitaire installatie moet conform
zijn aan de voorschriften van NAVE-
WA (Belgaqua).
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Afb. 6.2

6.4 Vullen van de centrale
verwarmingsinstallatie

Het primair circuit van de gaswandke-
tel en de centrale verwarmingsinstalla-
tie dienen gevuld te worden met lei-
dingwater.
Het vullen van de installatie gebeurt
door middel van een vulset die tussen
de koudwatertoevoer en de retourlei-
ding van de verwarmingsinstallatie
aangesloten wordt. De vulset behoort
niet tot de gaswandketel en dient door
de installateur voorzien te worden. 
De vulset dient volledig conform te
zijn aan de Belgaqua-normen.
Open de twee vulkranen en laat de
centrale verwarmingsinstallatie met
water vullen tot een waterdruk van
min. 1,3 Kg. Ontlucht de volledige
centrale verwarmingsinstallatie door
de manuele ontluchters van de radia-
toren (begin met de laagst geplaatste
radiator) te openen totdat er water uit-
stroomt. Herhaal deze handeling tot-
dat de centrale verwarmingsinstallatie
volledig ontlucht is en de manometer
stabiel op 1,5 bar blijft staan. Indien
nodig, opnieuw water bijvullen. 
De ingebouwde circulatiepomp van
de gaswandketel ontluchten door 
middel van de centrale schroef 
(1, Afb. 6.2) los te schroeven. De 
gaswandketel is uitgerust met een
automatische ontluchter.  
Bij de eerste in bedrijf stelling en het
ontluchten van de gaswandketel dient
het dopje (2, Afb. 6.2) van de auto-
matische ontluchter 2 toeren openge-
draaid te worden. Laat nadien de
automatische ontluchter open staan.
De centrale verwarmingsinstallatie en
de gaswandketel op hun dichtheid
controleren.

6.5 Spoelen van de centrale
verwarmingsinstallatie

De centrale verwarmingsinstallatie
dient minstens twee maal gespoeld te
worden. Eenmaal in koude en ander-
maal in warme toestand (zie hiervoor
paragraaf 8.5).
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Open alle radiatorkranen en de afs-
luitkranen van de centrale verwar-
mingsinstallatie (3, Afb. 6.1). De cen-
trale verwarmingsinstallatie en de gas-
wandketel vanaf het laagste punt via
de aflaatkraan ledigen. De centrale
verwarmingsinstallatie opnieuw vullen
met water volgens paragraaf 6.4.
Controleer de goede werking van de
veiligheidsklep! 
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6.6 Eerste inbedrijfstelling

• koudwaterkraan door naar links te
draaien openen (4, Afb. 6.5 
enkel voor VUW);

• gaskraan openen (2, Afb. 6.5);

• afsluitkranen verwarming, vertrek-
en retour van de gaswandketel,
openen (1 en 5, Afb. 6.5);

• controleer de kamerthermostaat of
de weersafhankelijke regelaar;

• controleer de elektrische voeding
230 V;

• stel de verwarmingsaquastaat 
(3, Afb.6.4) en de sanitaire aqua-
staat (4, Afb. enkel voor VUW) op
maximum stand "9’;

• schakel de hoofdschakelaar 
(1, Afb. 6.4) in;

• schakel de bedrijfskeuzeschakelaar
(2, Afb. 6.4) in stand "verwarming
en sanitair" 
(enkel voor VUW)

De gaswandketel start op voor de 
centrale verwarming. De gaswand-
ketel enkele minuten laten werken
omdat eventuele achtergebleven lucht-
bellen via de automatische ontluchter
kunnen afgevoerd worden.
(Indien de gaswandketel niet start,
licht de diode "brandervergrendeling"
op - zie Afb. 8.1). Dit betekent dat er
geen gas aanwezig is of de gastoevo-
erleiding niet goed ontlucht is
geweest. Controleer de gasinstallatie
en ontgrendel de gaswandketel door
de bedrijfskeuzeschakelaar 
(2, Afb. 6.4) naar de stand 
"ontgrendeling"     te schakelen.

Enkel voor VUW
• Verdraai de bedrijfskeuzeschake-

laar van de gaswandketel naat
stand "sanitair"     . De gaswandke-
tel stopt voor de verwarming.

• Stel de sanitaire aquastaat in op de
gewenste temperatuur volgens
paragraaf 9.3.;

• Open een warmwaterkraan.  De
gaswandketel start voor de sanitai-
re warmwaterproductie.

Afb. 6.4

Afb. 6.5

Opmerking: De ingebouwde water-
hoeveelheidsbegrenzer zorgt voor het
maximale waterdebiet overeenkomstig
het ketelvermogen. Het maximale
waterdebiet is bepaald bij een tempe-
ratuursverhoging van 35 °C.  
Indien de klant een grotere temperatu-
ursverhoging bij het maximum water-
debiet wenst, volstaat het, om het
debiet door middel van de instelschro-
ef onderaan het watergedeelte 
(1, Afb. 6.3) van de gaswandketel
meer af te remmen totdat de gewenste
watertemperatuur bereikt wordt.

Afb. 6.3
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7  Gasinstellingen

7.1 Fabrieksinstelling
Het gasdebiet voor aardgas is fabriek-
singesteld bij de productie van alle
gaswandketels, hetgeen elke bijko-
mende gasregeling overbodig maakt.
De gasdruk van de toevoerleiding
moet nagezien worden bij de inbedri-
jfstelling en overeenstemmen met de
hieronder vermelde waarden. De
minimum ingangsdruk, te meten op de
meetnippel van de gasaansluiting van
de gaswandketel, controleren met de
brander in werking.

De volgende gasdrukken dienen
gerespecteerd te worden:

• Voor aardgas :
I2E+, G25 aardgas = 20 mbar (g)
I2E+, G20 verrijktgas = 19 mbar (g)

• Voor vloeibaar gas :
I3+, butaan  = 32 mbar (g)
I3+, propaan = 37 mbar (g)

Tabel 7.1:  Gasbranderdrukken en gasdebieten

Cat I2E+ Cat I3+
Gassoort G20 G25 butaan propaan

Dynamische  19 mbar 20 mbar 32 mbar 37 mbar
gasdruk

Branderdruk VU/VUW 180 9,4 11,7 22,7 30,2
vollast VUW240 9,5 11,9 22,4 29,7

VU/VUW 260 9,1 11,4 21,4 28,4

Gasdebiet VU/VUW 180 2,12 2,46 1,58 1,55 
vollast VUW240 2,83 m3/U 3,29 m3/U 2,10 kg/U 2,07 kg/U

VU/VUW 260 3,05 3,56 2,28 2,24
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7.2. Branderdruk
Vanwege de fabrieksinstelling van de
gaswandketel is elke gasbranderinstel-
ling overbodig. 
De branderdruk kan als volgt gecon-
troleerd worden :
• de schroef van de meetnippel 

(1, Afb. 7.1) losschroeven en de
manometer aansluiten;

• onderbreek de verbinding met de
NTC-voeler (2, Afb. 7.1);

• open een warmwaterkraan zodat
de gaswandketel start voor warm-
waterproductie;

• de gemeten gasbranderdruk verge-
lijken met de opgegeven waarden
van tabel 7.1. Indien de gemeten
waarde afwijkt gelieve de Herstel-
lingsdienst van Vaillant te 
raadplegen;

• sluit de warmwaterkraan 
(enkel VUW);

• de manometer verwijderen en de
schroef van de meetnippel 
(1, Afb. 7.1) dichtdraaien. 
Controleer de meetnippel op
ondichtheid. Sluit de NTC-voeler 
(3, Afb.7.2) terug aan.

Tabel 7.1:  Gasbranderdrukken en gasdebieten

Cat I2E+ Cat I3+
Gassoort G20 G25 butaan propaan

Dynamische  19 mbar 20 mbar 32 mbar 37 mbar
gasdruk

Branderdruk VU/VUW 180 9,4 11,7 22,7 30,2
vollast VUW240 9,5 11,9 22,4 29,7

VU/VUW 260 9,1 11,4 21,4 28,4

Gasdebiet VU/VUW 180 2,12 2,46 1,58 1,55 
vollast VUW240 2,83 m3/U 3,29 m3/U 2,10 kg/U 2,07 kg/U

VU/VUW 260 3,05 3,56 2,28 2,24



41

0°C

30
60

90

120

04

3 2 1bar

8 97
6

5

4
3 2 1

8 97
6

5

4
3 2 1

Afb. 8.1 G
W

84
9/

1

8 Werkingscontrole
8.1 Inleiding
De verschillende werkingsfazen van
de gaswandketel worden door middel
van een LED-aanduiding weergege-
ven.  Een eenvoudige en snelle contro-
le omtrent de werking van de centrale
verwarming en sanitair warmwater-
productie kan met behulp van deze
digitale weergave uitgevoerd worden
(Afb. 8.1).

8.2 Controle warmwater-
productie (enkel VUW)

• de LED-aanduiding "voeding
AAN/UIT" (0/1) licht op;

• de bedrijfskeuzeschakelaar naar
stand "sanitair" schakelen;

• open een warmwaterkraan en tap
het maximum waterdebiet;

• de LED-aanduiding "warmwaterbe-
reiding" licht op;

• er wordt een rookgaszijdige contro-
le uitgevoerd en de aanduiding
"TTB-beveiliging" licht op;

• het gasblok krijgt spanning en de
ontsteking start, de LED-aanduiding
"ontsteking" licht op;

• bij het waarnemen van de vlam
licht de LED-aanduiding "vlam" op;

• indien de LED’s in deze volgorde
oplichten, werkt de gaswandketel
correct voor de sanitaire warmwa-
terproductie.

Indicatie "brander in veiligheid’
– LED aan : geen vlam waargenomen
– LED knippert : fout in het programma

Indicatie "vlam’
– LED aan : vlam waargenomen
– LED knippert : a) vertrekwatervoeler niet aangesloten / 

b) vertrekwatervoeler kortgesloten

Indicatie "ontsteking’
– LED aan : ontstekingsprocedure start
– LED knippert : gebrek aan water

Indicatie "TTB’
– LED aan : geen terugslag van rookgassen waargenomen, 

m.a.w. de schoorsteentrek is voldoende
– LED knippert : wanneer er een terugslag van rookgassen langer dan 120 sec.

heeft plaatsgevonden. De brander wordt dan uitgeschakeld gedurende 
± 20 min. De brander start na deze wachtperiode automatisch op.

– LED uit: wanneer de gaswandketel tijdens de verwarmingsperiode 3 x in 
TTB-beveiliging is gegaan. De gaswandketel is definitief vergrendeld en kan
pas ontgrendeld worden door de hoofdschakelaar uit te schakelen en 
opnieuw in te schakelen.

Indicatie "warmtevraag’
– LED aan : vraag verwarming

Indicatie "warmwatervraag’
– LED aan : vraag sanitair warm water (bij VU-toestellen wordt de VIH-boiler 

opgewarmd)

Indicatie "hoofdschakelaar aan/uit’
– LED aan : hoofdschakelaar ingeschakeld
– LED knippert : temperatuurbegrenzer heeft gereageerd
– LED uit met de hoofdschakelaar ingeschakeld : zekering defect of geen 

spanning



8.3 Controle centrale 
verwarming

• de LED-aanduiding "voeding
AAN/UIT" (0/1) licht op;

• de bedrijfskeuzeschakelaar naar
stand "verwarming") schakelen;

• de kamerthermostaat inschakelen;
• de LED-aanduiding "warmtevraag"

licht op;
• na de vertragingstijd van de bran-

der of indien de gaswandketel nog
niet de ingestelde vertrekwatertem-
peratuur van de verwarmingsaqua-
staat heeft bereikt, start de brander;

• er wordt een rookgaszijdige contro-
le uitgevoerd en de aanduiding
"TTB-beveiliging" licht op;

• het gasblok krijgt spanning en de
ontsteking start, de LED-aanduiding
"ontsteking" licht op;

• bij het waarnemen van de vlam
licht de LED-aanduiding "vlam" op;

• indien de LED’s in deze volgorde
oplichten, werkt de gaswandketel
correct vor de sanitaire warmwater-
productie. 

Opmerking:
Indien de brander niet start, licht de
LED-aanduiding "brandervergrende-
ling" op.  Dit betekent dat ofwel geen
gas aanwezig of de gasleiding onvol-
doende ontlucht is. Controleer de
gasinstallatie en ontgrendel de gas-
wandketel door de bedrijfskeuzescha-
kelaar naar de stand "ontgrendeling"
(   ) te schakelen.
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8.4 Controle van de ionisatie-
beveiliging

De gaswandketel in bedrijf nemen. 
Tijdens de werking van de brander de
gastoevoer onderbreken door de gas-
kraan te sluiten. De gaswandketel
moet binnen een maximale tijdspanne
van 10 seconden in veiligheid gaan.
De LED-aanduiding "brander in veilig-
heid" (       ) licht op. De gaswandke-
tel ontgrendelen door middel van de
bedrijfskeuzeschakelaar naar de
stand "ontgrendeling" te schakelen. 
De brander start automatisch op.

* enkel voor VUW

8.5 Controle van de centrale
verwarmingsinstallatie

Nadat de centrale verwarmingsinstal-
latie en de gaswandketel de maxima-
le temperatuur hebben bereikt, moeten
ze op hun dichtheid gecontroleerd
worden. De gaswandketel uit bedrijf
stellen en in warme toestand de cen-
trale verwarmingsinstallatie vanaf het
laagste punt via de aflaatkraan 
ledigen. 

De centrale verwarmingsinstallatie
opnieuw vullen met water en ontluch-
ten volgens paragraaf 6.4. Ontlucht
de volledige centrale verwarmingsin-
stallatie totdat de manometer stabiel
op min. 1,2 bar blijft staan. Indien
nodig, opnieuw water bijvullen.
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9  Ommanteling
De haken van de bovenste frontplaat
(1, Afb. 9.1) in de openingen van de
zijwanden plaatsen. Monteer de deur
op het bovenste scharnierpunt (2 ,Afb.
9.2) en plaats het tweede scharnier-
punt (1, Afb. 9.2) in de onderste huls.

9.1 Deur naar links openen
Er bestaat de mogelijkheid de deur
van de gaswandketel naar rechts of
naar links te openen. 
Het volstaat hiervoor het onderste
scharnierpunt (1, Afb. 9.2) aan de
andere zijwand te bevestigen. Neem
de houder en het bovenste scharnier-
punt (2, Afb. 9.2) van de rechtse
zijwand af. Draai het 180° en beve-
stig het aan de linkse zijwand. 
Bevestig de deur op het bovenste
scharnierpunt (2 ,Afb. 9.2) van de
linkse zijwand en plaats het tweede
scharnierpunt (1, Afb. 9.2) in de
onderste huls. 

9.2 Montage van de bodem-
plaat

De bodemplaat op de voorgemonteer-
de bevestigingspunten met behulp van
de meegeleverde schroeven monteren.

9.3 Raadgevingen aan de
eindgebruiker

Stel de verwarmingsaquastaat 
(3, Afb. 10.1) in op de gewenste 
vertrekwatertemperatuur naar gelang
het type van verwarmingsinstallatie.
De volgende waarden worden aange-
raden :
voorjaar en herfst            stand 5 - 6
normale winter                stand 6 - 7
strenge winter              stand 7 - 9
Opmerking: Indien niet de juiste ver-
trekwatertemperatuur ingesteld wordt,
kan het zijn dat de radiatoren niet vol-
doende warmte afgeven.
Stel de sanitaire aquastaat (4, Afb.
10.1) in op de gewenste warmwater-
temperatuur. In normale omstandighe-
den wordt de sanitaire aquastaat
ingesteld op stand "6".  
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Stand van de sanitaire aquastaat :
- stand 1 :
temperatuursverhoging van 25 °C

- stand 9 :
temperatuursverhoging van 45 °C

Een jaarlijks onderhoud van de gas-
wandketel is aangeraden. Verdere
informatie kunnen bij de dienst Her-
stellingen en Onderhoud van Vaillant
bekomen worden.
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10  Onderhoud en
nazicht

Een regelmatig onderhoud uitgevoerd
door een bekwaam vakman verlengt
de levensduur en verzekert de betrou-
wbaarheid van de gaswandketel.  
De gaswandketel zou na iedere ver-
warmingsperiode gecontroleerd moe-
ten worden. 
Een onderhoudscontract wordt dan
ook aanbevolen.

Belangrijk:
Bij de uitvoering van een onderhoud
dient :

• de stroomtoevoer onderbroken te
worden door de 3-polige stekker uit
het stopcontact te nemen (of indien
rechtstreeks aangesloten in het elek-
trische hoofdbord, de zekering te
verwijderen);

• de gastoevoer afgesloten te worden
door de gaskraan te sluiten;

• bij gezamenlijke onderhoudswer-
ken aan en vervanging van gason-
derdelen (gasblok, enz. ...) een vol-
ledige controle op dichtheid uitge-
voerd te worden.

10.1 De eerste inspectie
Voor een onderhoudsbeurt of een 
inspectie van de gaswandketel wordt
uitgevoerd, dient het volgende gecon-
troleerd te worden :

• controle van alle leidingen van de
installatie en alle elektrische aans-
luitingen;

• controle van de lage- en hoge venti-
latie;

• controle van de schouw;
De gaswandketel in bedrijf nemen.
Controleer de goede werking van de
brander door de kijkopening van de
verbrandingskamer. De vlammen 
moeten gelijkmatig over de brande-
roppervlakte verdeeld zijn.
Controleer de centrale verwarmingsin-
stallatie en de sanitaire installatie op
hun dichtheid.  In het bijzonder die-
nen de radiatoren en de radiatorkra-
nen gecontroleerd worden.
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Afb. 10.4

Afb. 10.2

10.2 Een routine-onderhoud
10.2.1 Voorplaat verwijderen
Het onderste scharnierpunt 
(1, Afb. 10.3) uitschroeven en de
deur van het bovenste scharnierpunt
(2, Afb. 10.3) schuiven. De bovenste
frontplaat (1, Afb. 10.4) uit de ope-
ningen van de zijwanden uithaken.

• nadat alle bevestigingsschroeven
zijn verwijderd de bodemplaat
wegnemen.

10.2.2 Gaswandketel uit bedrijf
nemen (Afb. 10.2)

• de stroomtoevoer van de gaswand-
ketel afsluiten;

• de gaskraan toedraaien (2);

• de afsluitkranen op de retour (5) –
en vertrek (1) leiding van de gas-
wandketel sluiten;

• de koudwaterkraan (4) van de gas-
wandketel sluiten (enkel VUW);

10.2.3 Voorplaat van de verbran-
dingskamer nemen
(Afb. 10.5)

• de drie schroeven (1) losschroeven
en de voorplaat (2) wegnemen;

• de twee schroeven (3) losschroeven
en de voorplaat (4) wegnemen;
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Afb. 10.7

Afb. 10.6

10.2.4 Controle van de primaire 
warmtewisselaar (Afb. 10.6)

• Primaire warmtewisselaar (1) con-
troleren en eventuele roetafzetting
met een zachte borstel verwijderen.
Om de primaire warmtewisselaar
langs voren uit te schuiven dienen
uitsluitend de vertrek (2)- en retour
(3) -aansluitingen losgeschroefd te
worden.

• De leidingen (2-3) d.m.v. een
kwartdraai uit de warmtewisselaar
verwijderen.  Nadien kan de volle-
dige primaire warmtewisselaar
langs voor eruit genomen worden.
Het intern circuit van de primaire
warmtewisselaar goed spoelen met
water.

10.2.5 Controle van de brander
(Afb. 10.6)

Verwijder de frontplaat van de ver-
brandingskamer en de beschermplaat
van de primaire warmtewisselaar om
de brander vrij te maken. De brander
spoelen en reinigen met behulp van
een zachte borstel. 
Controleer de afstand tussen de ont-
stekings- en ionisatie-elektroden t.o.v.
de branderoppervlakte. De afstand
tussen de ontstekingselektroden en de
brander bedraagt ± 1 cm. Tussen de
ionisatie-elektrode en de brander
bedraagt deze afstand ± 0,5 cm.

10.2.6 Controle van het expansievat
Opmerking: De controle van het
expansievat wordt samen met een
jaarlijk of tweejaarlijks onderhoud uit-
gevoerd.
Hiervoor eerst de gaswandketel volle-
dig ledigen. Het dopje (2, Afb. 10.7)
van het ventiel op het expansievat ver-
wijderen. De voordruk van het expan-
sievat meten m.b.v. een manometer.
De voordruk moet minimum tussen de
0,75 en 1 bar liggen afhankelijk van
de verwarmingsinstallatie. Indien de
voordruk onder de minimum waarde
ligt, dient het expansievat op de juiste
voordruk gebracht te worden. 
Het dopje (2, Afb. 10.7) van het ven-
tiel op het expansievat opnieuw aan-
brengen.

10.2.7 Gaswandketel opnieuw
in bedrijf stellen

• de frontplaat van de primaire
warmtewisselaar opnieuw 
monteren;

• de gaskraan openen en de stroom-
toevoer inschakelen;

• de gasaansluiting van de gaswand-
ketel op dichtheid controleren;

• de gaswandketel op dichtheid 
controleren;

• de brander in bedrijf nemen. Het
vlammenbeeld van de brander 
controleren;

• de ingangsdruk en de brandergas-
druk van de gaswandketel meten
en controleren met de opgegeven
waarden (zie tabel 7.1);

• de ommanteling opnieuw 
monteren;

De gaswandketel mag niet zonder
frontplaat (2, Afb. 10.5) in bedrijf
genomen worden.  De goede wer-
king van de brander en het vlam-
menbeeld kunnen doorheen de kij-
kopening (7, Afb. 10.1) gecontro-
leerd worden.
Het afdekplaatje van de kijkope-
ning hiervoor 90° naar boven ver-
schuiven.
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11  Beveiliging

11.1 Temperatuurbegrenzer
Bij overhitting of overtemperaturen
schakelt de temperatuurbegrenzer
automatisch de elektrische voeding
van de gaswandketel uit. De tempera-
tuurbegrenzer mag alleen ontgrendeld
worden na afkoeling van de gas-
wandketel en na herstelling van het
euvel. Bij een nieuwe installatie en de
eerste inbedrijfstelling van de gas-
wandketel is het mogelijk dat door
luchtbellen de ketel éénmalig in over-
temperatuur gaat. De wandketel kan
pas in bedrijf genomen worden door
de temperatuurbegrenzer manueel te
ontgrendelen. 
Hiervoor dient de ontgrendelknop (1),
die zich op de vertrekleiding verwar-
ming bevindt, ingedrukt te worden. De
wandketel start automatisch op.

12  Thermische terug-
slagbeveiliging (TTB)

De Vaillant THERMOmax-gaswandke-
tels zijn met een thermische terugslag-
beveiliging uitgerust. D.w.z. dat bij
terugslag van verbrande gassen door
een slecht werkende schouw deze
beveiliging automatisch de wandketel
uitschakelt.
Om het waarnemen van terugslag van
verbrande gassen is de trekonderbre-
ker van de wandketel uitgerust met
twee voelers (PTC-weerstanden).
De eerste van de twee temperatuurvo-
elers bevindt zich in het rookgascircuit
en neemt de temperatuur van de ver-
brande gassen waar.
De tweede temperatuurvoeler bevindt
zich aan de buitenzijde van de trekon-
derbreker en neemt aldus de tempera-
tuur van de omgeving waar. Bij
terugslag van de schoorsteen gaan de
rookgassen via de trekonderbreker
deze temperatuurvoelers opwarmen.
In functie van het temperatuursverschil
tussen de beide voelers wordt de gas-
wandketel bij 100 % terugslag na
maximum 120 seconden automatisch
gedurende 20 minuten uitgeschakeld.
Het waarnemen van terugslag wordt
vooraan op het bedieningspaneel van
de gaswandketel weergegeven door
de 4de LED-aanduiding die knippert.
Na het uitschakelen van de gaswand-
ketel door de terugslagbeveiliging
(TTB) volgt een automatische brander-
start na ± 20 minuten. 
De LED-aanduiding licht niet meer op
wanneer de gaswandketel tijdens de
verwarmingsperiode 3 x in TTB-bevei-
liging is gegaan. 
De gaswandketel is definitief vergren-
deld en kan pas ontgrendeld worden
door de hoofdschakelaar uit te scha-
kelen en opnieuw in te schakelen.

Controle TTB

De controle van de TTB-beveiliging
als volgt uitvoeren:

• de schoorsteen afsluiten d.m.v. de
Vaillant rookgasafsluiter.
De Vaillant rookgasafsluiter is als
toebehoren beschikbaar (Art.-Nr.
99-0301). De gebruiksaanwijzing
wordt in de bijgeleverde gebruiks-
handleiding beschreven. Eventueel
de schoorsteen afsluiten m.b.v. een
vuurvaste plaat.

• de gaswandketel opstarten;

• de gaswandketel moet zich binnen
de 120 seconden automatisch uit-
schakelen;

• een nieuwe branderstart volgt auto-
matisch na ±20 minuten. Geduren-
de deze spertijd kan de brander
niet meer starten voor zowel de
verwarming als de warmwaterpro-
ductie.

Bij een abnormale werking van de
gaswandketel of wanneer het toestel
niet in veiligheid valt, mag deze niet
in bedrijf genomen worden ! 
Gelieve dan contact op te nemen met
de Herstellingsdienst van Vaillant.
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Gaswandketel
THERMOmax VU BE… XE, VUW BE…XE 180/1 240/1 260/1 Eenheid

Nominaal vermogen 20,0 26,4 28,9 kW

Nuttig vermogenbereik bij maximale belasting

verwarming & warm water* 8,4 - 18,0 9,6 - 24,0 12,1 - 26,0 kW

Dynamische gasdruk aan de ingang van de wandketel (in bedrijf)
Aardgas:           I2E+ G20 (H) / I2E+ G 25 (L) 19/20 19/20 19/20 mbar (g)
Vloeibaar gas:    I3+ butaan / I3+ propaan 32/37 32/37 32/37 mbar (g)

Branderinspuiter    cat I2 7/120 7/120 7/120
cat I3 7/072 7/072 7/072

Voorspuiter          cat I2 520 600 4300
cat I3 450 520 520

Rookgasdebiet bij vollast 48 68 70 kg/U
Rookgasdebiet bij deellast 44 63 65 kg/U

Rookgastemperatuur bij vollast 95 100 100 °C
Rookgastemperatuur bij deellast 80 80 80 °C

Waterdebiet verwarming Q (delta T 20 K) 774 1032 1120 l/h

Druksverliezen (met delta T 20 K) 0,250 0,250 0,250 bar

Temperatuursbereik van de vertrekleiding 40 - 90 40 - 90 40 - 90 °C

Maximale werkingsdruk verwarmingsinstallatie 3,0 3,0 3,0 bar

Voordruk expantievat (8 L) 0,750 0,750 0,750 bar

Sanitair debiet*
- met een temperatuursverhoging van 35 K 7,4 9,8 10,6 l/min
- en een minimaal vereiste waterdruk 0,6 0,9 0,8 bar
- minimaal debiet 2,7 2,7 2,7 l/min
- met een minimaal vereiste waterdruk 0,2 0,2 0,3 bar

Maximaal toegelaten waterdruk* 10 10 10 bar

Gewicht 35/39 36/40 37/41 VU/VUW kg

Breedte/hoogte/diepte 480/900/380 480/900/380 480/900/380 mm

Aansluitingen warm en koud water* 1/2" 1/2" 1/2" duim (inch)

Gasaansluiting 3/4" 3/4" 3/4" duim (inch)

Aansluitingen vertrek en retour 3/4" 3/4" 3/4" duim (inch)

Rookgasafvoer ø 110 130 130 mm Ø

Electrische aansluiting 230/50 230/50 230/50 V~/Hz

Interne hoofdzekering (2x) 2 2 2 A

Interne regelzekering (1x) 1,25 1,25 1,25 A

Totaal opgenomen vermogen 110 110 110 W

Schade ontstaan door het niet naleven van de bedienings- en installatievoorschriften, valt niet onder garantie.
Wijzigingen voorbehouden. * enkel voor VUW

13  Technische gegevens
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Schéma fonctionnel

3  Bloc gaz
5  Brûleur modulant
6  Chambre de combustion
7  Electrode d’ionisation
8  Echangeur primaire
9  Sécurité de manque d’eau

11  Aquastat chauffage
14  Vanne d’arrêt départ
15  Robinet gaz
17  Electrodes d’allumage
18  Sonde de température (NTC)
19  Soupape vase d’expansion
20  vase d’expansion
21  Bypass automatique
22  Purgeur automatique
23  Circulateur
25  Manomètre et thermomètre
27  Soupape de sécurité chauffage
28  Vanne d’arrêt retour
30  Limitateur de température
32  Interrupteur de mode de fonctionnement
33  Interrupteur général

Hydraulisch schema

3  Gasblok
5  Modulerende brander
6  Verbrandingskamer
7  Ionisatie-elektrode
8  Primaire warmtewisselaar
9  Drukgestuurd waterventiel

11  Ketelaquastaat
14  Afsluitkraan vertrek
15  Gaskraan
17  Ontstekingselektroden
18  Vertrekwatervoeler (NTC)
19  Ventiel expansievat
20  Expansievat
21  Automatische bypass
22  Automatische ontluchter
23  Pomp
25  Thermometer en manometer
27  Veiligheidsklep verwarming
28  Afsluitkraan retour
30  Overhittingsbeveiliging
32  Bedrijfskeuzeschakelaar
33  Hoofdschakelaar

Funktionsschema

3  Voll modulierendes automatisches 
Gasventil

5  Modulierender Brenner
6  Verbrennungskammer
7  Flammenüberwachungselektrode
8  Wärmetauscher mit hohem 

Wirkungsgrad
9  Differenzdruckwächter

11  Vorlauftemperatur-Regler
14  Wartungshahn im Heizungsvorlauf
15  Gasabsperrhahn
17  Zündelektroden
18  Temperaturfühler (NTC)
19  Ventil für Stickstoff-Füllung des 

Ausdehnungsgefäßes

20  Ausdehnungsgefäß
21  Automatisches Überströmventil
22  Schnellentlüfter
23  Umwälzpumpe
25  Thermometer und Manometer
27  Sicherheitsventil
28  Wartungshahn im Heizungsrücklauf
30  Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
32  Betriebsartenschalter
33  Hauptschalter
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Schéma fonctionnel

3  Bloc gaz
5  Brûleur modulant
6  Chambre de combustion
7  Electrode d’ionisation
8  Echangeur primaire
9  Sécurité de manque d’eau

10  Echangeur sanitaire
11  Aquastat chauffage
12  Aquastat sanitaire
14  Vanne d’arrêt départ
15  Robinet gaz
17  Electrodes d’allumage
18  Sonde de température (NTC)
19  Soupape vase d’expansion
20  vase d’expansion
21  Bypass automatique
22  Purgeur automatique
23  Circulateur
25  Manomètre et thermomètre
26  Valve à eau
27  Soupape de sécurité chauffage
28  Vanne d’arrêt retour
29  Robinet d’arrêt eau froide
30  Limitateur de température
31  Microswitch sanitaire (M3)
32  Interrupteur de mode de fonctionnement
33  Interrupteur général

Hydraulisch schema

3  Gasblok
5  Modulerende brander
6  Verbrandingskamer
7  Ionisatie-elektrode
8  Primaire warmtewisselaar
9  Drukgestuurd waterventiel

10  Sanitaire warmtewisselaar
11  Ketelaquastaat
12  Sanitaire aquastaat
14  Afsluitkraan vertrek
15  Gaskraan
17  Ontstekingselektroden
18  Vertrekwatervoeler (NTC)
19  Ventiel expansievat
20  Expansievat
21  Automatische bypass
22  Automatische ontluchter
23  Pomp
25  Thermometer en manometer
26  Watergedeelte
27  Veiligheidsklep verwarming
28  Afsluitkraan retour
29  Koudwaterafsluitkraan
30  Overhittingsbeveiliging
31  Sanitaire microswitch
32  Bedrijfskeuzeschakelaar
33  Hoofdschakelaar

Funktionsschema

3  Voll modulierendes automatisches 
Gasventil

5  Modulierender Brenner
6  Verbrennungskammer
7  Flammenüberwachungselektrode
8  Wärmetauscher mit hohem 

Wirkungsgrad
9  Differenzdruckwächter

10  Sekundärwärmetauscher
11  Vorlauftemperatur-Regler
12  Warmwassertemperatur-Regler
14  Wartungshahn im Heizungsvorlauf
15  Gasabsperrhahn
17  Zündelektroden
18  Temperaturfühler (NTC)
19  Ventil für Stickstoff-Füllung des 

Ausdehnungsgefäßes

20  Ausdehnungsgefäß
21  Automatisches Überströmventil
22  Schnellentlüfter
23  Umwälzpumpe
25  Thermometer und Manometer
26  Wasserschalter
27  Sicherheitsventil
28  Wartungshahn im Heizungsrücklauf
29  Kaltwasser-Absperrhahn
30  Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
31  Brauchwasserschalter
32  Betriebsartenschalter
33  Hauptschalter



Gas-Umlaufwasserheizer, Einheit
Gerätetyp VU BE… XE, VUW BE…XE 180/1 240/1 260/1

Nennwärmebelastung (bez. auf Hi) 20,0 26,4 28,9 kW
Nennwärmeleistungsbereich 8,4 - 18,0 11,1 - 24,0 12,1 - 26,0 kW
Warmwasserleistung* 8,4 - 18,0 11,1 - 24,0 12,1 - 26,0 kW

Anschlußdruck (Gasfließdruck) pü vor dem Gerät
Erdgas I2E+ G20/G25 19/20 19/20 19/20 mbar
Flüssiggas I3+ Butan/Propan 32/37 32/37 32/37 mbar

Brennerdüsen   G20/G25 7/120 7/120 7/120
Butan/Propan 7/072 7/072 7/072

Vordüse     G20/G25 520 600 4300
Butan/Propan 450 520 520

Abgasmassenstrom bei
max. Wärmeleistung 48 68 70 kg/h
min. Wärmeleistung 44 63 65 kg/h

Abgastemperatur bei
max. Wärmeleistung 95 100 100 °C
min. Wärmeleistung 80 80 80 °C

Nennumlaufwassermenge bei ∆T=20K 774 1032 1120 I/h
Restförderhöhe bei ∆T=20K 0,25 0,25 0,25 bar
Vorlauftemperaturbereich 40 - 90 40 - 90 40 - 90 °C
Gesamtüberdruck pü 3 3 3 bar
Ausdehnungsgefäß

Vordruck pü 0,75 0,75 0,75 bar
Inhalt 8 8 8 I

Warmwassermenge*
bei einer Temperaturerhöhung von 35K 7,4 9,8 10,6 l/min
zugehöriger erforderlicher Anschlußdruck 0,6 0,9 0,8 bar
Mindestwassermenge 2,7 2,7 2,7 l/min
zugehöriger erforderlicher Anschlußdruck 0,2 0,2 0,3 bar

Max. zulässiger Wasserdruck pü* 10 10 10 bar
Gewicht ca. 35/39 36/40 37/41 (VU/VUW) kg
Breite/Höhe/Tiefe 480/900/380 480/900/380 480/900/380 mm
Kalt-/Warmwasseranschluß* 1/2” 1/2” 1/2”
Gas-/Heizungsvor-/-rücklaufanschluß 3/4” 3/4” 3/4”
Abgasanschluß 110 130 130 mm Ø
Elektroanschluß 230/50 230/50 230/50 V/Hz
Leistungsaufnahme 110 110 110 W
Eingebaute Sicherung (träge) 2 2 2 A
Schutzart IPX 4 D IPX 4 D IPX 4 D

13  Technische Daten

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Installationsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
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Vaillant Belgique/België/Belgien

n.v. Vaillant s.a. Centrale Tel. 02/334.93.00
rue Golden Hopestraat 15 Fax 02/378.34.68
B-1620 Drogenbos Verkoop-Vente Tel. 02/334.93.12

Fax 02/334.93.19

* gilt nur für VUW




