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Trainings Presentatie icoVIT exclusiv

Olie-HR-ketel VKO ... 6/3-7 twee-traps 
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icoVIT
 

exclusiv

VKO 246-7                                                           VKO ..6/3-7

Design
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icoVIT
 

exclusiv

Verbeterd inklapmechanisme, wat resulteert in een verbeterde ergonomie voor de gebruiker.

Design
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icoVIT
 

exclusiv

VKO 156/3-7, VKO 256/3-7 VKO 356/3-7
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Stookwaarde nuttige warmte referentie-parameter

104 % nuttige warmte 109 % nuttige warmte

Stookolie EL

 

Energie-invoer 10,43 kWh 

Verwarming waarde = 
100%

Aardgas

 
Energie-invoer

 

11.1 kWh

 
Verwarming waarde

 

= 100 %

+5% Gebruikte 
condensatiewarmte

+10% Gebruikte 
condensatiewarmte

Stookolievloerketel gasvloerketel
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aanvoertemperatuur

retourtemperatuur

Dauwpunt temperatuur 
(stookolie)

condensvormings

 

bereik

Invloed van de systeemtemperatuur op de condensatie.

Op een verwarmingsinstallatie met systeem temperaturen van 70/55 °

 

C, treed 
condensatie van de uitlaatgassen op tot een buitentemperatuur van ca.. -6 °

 

C.

Temperatuur

 

[°C]

Buitentemperatuur

 

[°C]
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Stookolie
 

types

–

 

Stookolie EL (extra licht) volgens DIN 51603
 Over het algemeen zijn additieven toegevoegd aan standaard stookolie in de raffinaderij 

alleen voor haar prestaties bij lage temperaturen. Met deze standaard stookolie, het 
zwavelgehalte is dan 50 mg / kg tot max.. 1000 mg / kg (0,1%).

–

 

Stookolie EL (laag zwavelgehalte) volgens DIN 51603
 Een stookolie kan worden aangewezen als een laag zwavelgehalte, indien het 

zwavelgehalte niet meer dan 50 mg / kg (0,005%).

 Volgens de ATV-data

 

sheet A 251, is geen neutralisatie vereist bij gebruik van 
zwavelarme olie tot een ketel van 200 kW.

–

 

Premium stookolie EL volgens DIN 51603
 In tegenstelling tot de standaard kwaliteit, bevat deze stookolie additieven, die vertragen 

het natuurlijke verouderingsproces en verbergt de typische stookolie geur tijdens het 
vullen.
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Stookolie
 

filter

–

 

Stookolie filter / ontluchter combinatie voor gebruik 
in een enkel leidingsysteem.

–

 

Micro filter patroon gemaakt van cellulose filter met 
een fijnheid van 5 μm.

–

 

Lange filter met een filter oppervlakte van 1850 cm².
–

 

Transparante filter voor bewakingsfuncties.

1

 

Afdekpot
2

 

Veiligheidsvlotter
3

 

Vlotter
4

 

Overdruk

 

ventiel
5

 

Retourleiding
6

 

Vertrekleiding
7

 

Filter pot
8

 

Filter patroon

9

 

Bal terugslagklep
10

 

Aanvoerleiding
11

 

Afsluitkraan
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Filter fijnheden en filter gebieden

poriegrootte

 

[μm]

Filteroppervlak

 

[cm²]
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Fouten door het milieu

Afzetting in een mazoutfilter 
na 5 minuten werking van 
de brander
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Vergelijking van de stookolie volumes 1lijn-
 

/2lijn system

1.5 l/h 50.0 l/h

48.5 l/h

50.0 l/h

48.5 l/h

50.0 l/h

48.5 l/h

1.5 l/h

1.5 l/h

2,700 liter/jaar 
gefilterd

90,000 liter/jaar gefilterd

Brander vermogen  15 kW ≈

 

1.5 l/h, bedrijfsuren

 

1,800 uur/jaar
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Stookolie-aanvoer, lengtes van de stookolieleidingen

Eénpijpssysteem, tank lager geplaatst

Eénpijpssysteem / lager geplaatste 
olietank, externe tank (olietemperatuur 
tussen 0°

 

en 10°C)

Eénpijpssysteem / tank hoger geplaatst, 
interne tank (olie temperatuur > 10°C)

H [m]
Max. lengte van de olieleiding [m]

Ø di = 4 mm
15 kW 25 kW 35 kW

0 30 30 26
1 30 30 19
2 30 21 13.5
3 23 13 8

H [m]
Max. lengte van de olieleiding [m]

Ø di = 4 mm
15 kW 25 kW 35 kW

0 30 30 30
1 30 30 28
2 30 30 20
3 30 18 11,5
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Stookolie-aanvoer, lengtes van de stookolieleidingen

Eénpijpssysteem, tank hoger geplaatst

Eénpijpssysteem / tank hoger geplaatst, 
externe tank (olie temperatuur tussen 0°C 
en 10°C)

Eénpijpssysteem / tank hoger geplaatst, 
interne tank (olie temperatuur > 10°C)

H [m]
Max. lengte van de olieleiding [m]

Ø di = 4 mm
15 kW 25 kW 35 kW

0 30 30 30
1 30 30 30
2 30 30 30
3 23 30 30

H [m]
Max. lengte van de olieleiding [m]

Ø di = 4 mm
15 kW 25 kW 35 kW

0 30 30 30
1 30 30 30
2 30 30 30
3 23 30 30
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Uitrusting van een stookolie-installatie met leidingen en kleppen

1 Stookolieketel
2 Oliefilter met ontluchter 
3 Afsluitkraan
4

 

Olieleiding 
5

 

Afsluitkraan
6 Aanzuigklep
7 Opslagtank
8 Limiet indicator
9 Meetleiding
10

 

Stookolieniveaumeter
11

 

Ontluchtingsleiding
12

 

Vulleiding
13

 

Membraan anti-hevel ventiel
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icoVIT exclusiv 

Condensatieketel met blauwe 
vlam brander technologie

VKO 156/3-7 (10 en15 kW)
VKO 256/3-7 (16 en 25 kW)
VKO 356/3-7 (21 en 35 kW)
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2-traps brander

Verlaging van de schakelfrequentie 
van maximaal 70% (in vergelijking 
met een conventionele 1-traps 
ketel)

Start / stops per uur

buitentemperatuur

 

°C

gebruikte 
warmteafgifte

single-stage burner

 
100 %

tweetraps brander

 

30 %
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Productkenmerken

•

 

Stookolie condensatie ketel met geïntegreerde twee-

 
traps blauwe vlam brander

• Eenvoudige

 

opstart van de VKO …6/3-7 

•CO2

 

Configuratie op het display (snelheid van de 
ventilator te wijzigen)

•Eenvoudige installatie en gemakkelijke bediening met    
behulp van de calorMATIC 370, 470 controllers evenals 
calorMATIC 392f en 430f

•

 

Geoptimaliseerde toegankelijkheid en leesbaarheid van 
het controle paneel (hoekige design)

•

 

Goede bereikbaarheid van alle onderhouds-relevante 
componenten (brander met nieuwe onderhoudsposities)
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Opbouw van de icoVIT exclusiv

1 Lucht / rookgas verbinding

 
2 Rookgassen beugel

 
3 Brander

 
4 Zijwand

 
5 Olie aanvoerlijnen

 
6 Boiler vul en aftapkraan

 
7 Steun
8 Verstelbare poten

 
9 Verwarmingslichaam met isolatie

 
10 Thermische veiligheid 
11 Temperatuursensor

 
12 Druksensor

 
13 Ontluchtingsnippel

 
14 Vertrek verwarming

 
15 Achterwand

 
16 Lucht pressiostaat 
17 Luchtslang
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Typeplaatje en de technische gegevens

Beschrijving eenheid icoVIT exclusiv

 
VKO 156/3-7 

icoVIT exclusiv

 
VKO 256/3-7 

icoVIT exclusiv 
VKO 356/3-7 

Nominaal vermogen bereik(bij 40/30 °C) kW 11.1/15.8 16.9/25.3 22.05/36.75 

Nominaal vermogen bereik(bij 50/30 °C) kW 11.0/15.75 16.8/25.2 21.9/36.6 

Nominaal vermogen bereik (bij 80/60 °C) kW 10.3/14.7 15.7/23.5 20.6/34.3 

rendement (bij 75/60 °C) % 102 102 101.5 

rendement (bij 40/30 °C) % 105.5 105.5 105 

Rookgas waardes 

Temperatuur van de rookgassen tijdens verwarming 
40/30 °C

°C 30 …

 

35 30 …

 

35 39 

Temperatuur van de rookgassen max. 80 …

 

60 °C °C 57 57 70 

Uitlaatgasmassastroom snelheid max. kg/h 16.1/23.0 24.6/36.9 32.2/53.7 

NOx klasse - 3

NOx emissie mg/kWh 76/95 --- 76/95

CO emissie mg/kWh 20 --- 25

Hoeveelheid condensaat bij 40/30 °

 

C, max. Nl/h 1.1 1.7 2.5 

pH-waarde, ca.. 2

Max. configureerbare aanvoertemperatuur °C 85 (fabrieksinstelling: 75 °C)

Toelaatbare overdruk bar 3

waterweerstand

 

ΔT =

 

20 K mbar < 5 < 10 < 25 

waterweerstand

 

ΔT =

 

10 K mbar < 20 < 25 < 50 
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Innovaties / wijzigingen in de icoVIT exclusiv

–

 

De icoVIT is verkrijgbaar in drie vermogens

 (dus het aanpassen van het vermogen door de klant is niet meer nodig)
–

 

Het gebruik van een 2-traps blauwe vlam brander (de verschillende trappen worden 
ingeschakeld in functie van de modulatie streefwaarde voor verwarming en sanitair warm 
water.)

–

 

Adaptieve deellast voor verwarming en voor de boileropwarming. Correctie van de 
deellast (aantal trappen) in functie van de vorige looptijd van de brander

–

 

Hoekig ontwerp van het controle paneel, voor een optimale toegankelijkheid en 
leesbaarheid

–

 

Het is mogelijk om gebruik te maken van de calorMATIC 370 en 470

 

Bus controllers
–

 

Afneembare zijwanden (betere bereikbaarheid, eenvoudiger onderhoud)

 Op de VKO 356/3-7 worden de rookgascollector en de sifon afzonderlijke componenten

 (de rookgascollector kan worden verwijderd vanuit de voorzijde)
–

 

Betere onderhoudspositie van de brander voor het reinigen van de

 

warmtewisselaar
–

 

Het is niet meer mogelijk om een neutralisatie-inrichting te installeren in het onderste 
gedeelte van de ketel

Ketel:
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Innovaties / wijzigingen in de icoVIT exclusiv

–

 

Een toevoeging van maximaal 20% bio-stookolie is mogelijk
–

 

frequentie gestuurde ventilator (aparte motor voor de ventilator

 

en pomp)

 Ventilator met geïntegreerde geluidsdemper (geluidsvermogenniveau max. 55dBA

 Pressiostaat

 

voor ventilator controle
–

 

2-traps oliepomp (bereikbaar vanaf de voorzijde), de druk is fabrieksingesteld, geen 
manometer nodig tijdens het opstarten van de installatie

–

 

Vermogen aanpassing tijdens verwarming-

 

en sanitair warmwater bedrijf 
–

 

Ionisatie controle via de ionisatie-elektrode in plaats van een lichtdetector
–

 

Elektroden zijn stabieler (materiaaldikte gestegen van 2 tot 3,5

 

mm)

Brander:
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Innovaties / wijzigingen in de icoVIT exclusiv

–

 

CO2-configuratie via

 

de ventilator snelheidsaanpassing op het display (niet via

 een luchtsmoorklep in de brander)
–

 

Geen configuratie van de recirculatieopening (deze is vast en onveranderlijk, 
de VKO 156/3-7 beschikt niet over een recirculatie opening)

–

 

Vermindering van het energieverbruik door het uitschakelen van de olie-

 voorverwarmer
–

 

Geen membraamventiel voor de sproeier
–

 

Er zijn drie vermogens beschikbaar, daardoor is een vermogensaanpassing 
niet mogelijk (dus geen ombouwkit in de accessoires)

–

 

De stookolie filter kan worden geïnstalleerd op de achterwand van de icoVIT 
exclusiv.

–

 

Lager stroomverbruik van de brander 

Brander:
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Warmtewisselaar van de icoVIT exclusiv

Stalen ketellichaam met een diepgetrokken RVS 
verbrandingskamer en twee of drie afzonderlijke 
roestvrij stalen verwarmingsspiralen als 
warmtewisselaars. De blauwe vlam brander staat 
vertikaal gemonteerd  op een flens. 
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Onderhoud

Zelf-reinigend effect van de roestvrij stalen spiralen
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icoVIT exclusiv 

Afsluitkraan

Kraan

Magneetklep

Motor

Pressiostaat

Waterdruksensor

Thermische beveiliging

NTC sensor

Stookoliecondensatievloerketel icoVIT exclusiv 
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1  Boring 
2  Vlotter

Rookgascollector.
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Rookgascollector  VKO 356/3-7

De sifon kan worden gevuld, gereinigd en gecontroleerd vanaf de voorkant.

Afsluitkraan

Magneetklep

Motor

Pressiostaat

Waterdruksensor

Thermische beveiliging

NTC sensor
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Condens pomp

Omdat de condensafvoer gemonteerd 
is aan de onderkant van het toestel, is 
de afvoer van het condenswater alleen 
mogelijk via een afvoerputje. In veel 
systemen zal het nodig zijn om een 
condenspomp te gebruiken.
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Waterdruksensor

Systeemdruk

 

daalt ≤

 

0.6 bar De melding “bar”

 

en de drukaanduiding knippert,

 
het toestel blijft werken.

Systeemdruk

 

daalt ≤

 

0.3 bar Toestel schakelt uit en geeft de foutcode F 22

Systeemdruk

 

stijgt ≥

 

0.51 bar Correcte druk voor gebruik

Systeemdruk

 

stijgt ≥

 

2.8 bar De melding “bar”

 

en de drukaanduiding knippert,

 
Status melding S.41 

-

 

Geeft continu informatie over de 
huidige cv-waterdruk in het toestel 
via een elektrisch signaal

-

 

Uitlezing van de druk op het 
display door het indrukken van de            
knop



31

Stookoliebrander VKO 156/3

1

 

Ventilator
2

 

Motor
3

 

Mazoutpomp
4

 

Elektronica 
5

 

Brander flens
6

 

Vlambuis
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Ventilator

–

 

De toerentalgestuurde ventilator 
heeft een eigen aandrijfmotor.

–

 

Na uitschakeling van de brander 
blijft de ventilator draaien op 60% 
van zijn snelheid, en dit 
gedurende een periode van 120 
sec.

–

 

De instelling van het CO2-gehalte 
gebeurt via aanpassing van de 
snelheid van de ventilator met het 
DIA-systeem.
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luchtdrukpressiostaat.

–

 

Op de brander, staat een 
luchtdrukpressiostaat. Deze 
controleert het luchtvolume dat 
stroomt door de ventilator.

–

 

De positie van het schakelcontact 
kan worden gecontroleerd onder 
D.24.
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2-traps stookoliepomp

1

3

4

2

5
6

7

8 9

1 Oliedruk meetpunt 
2 Oliedruk-regelschroef 2 de trap
3 Vacuüm meetpunt
4 Oliedruk-regelschroef 1 ste trap
5 Aanvoeraansluiting
6 Retouraansluiting
7 Pompdeksel
8 Magneetklep 1 NC 24Vdc 62Ω
9 Magneetklep 2 NO 24Vdc 62Ω
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Werking 2-traps stookoliepomp

In de opstart, wordt het 1ste magneetventiel bekrachtigd en opent. Nadat een vlam is 
gedetecteerd en voldoende warmte gegenereerd is, wordt ook het 2de 
magneetventiel bekrachtigd en deze sluit. Dit deactiveert de druk van de 1e trap, en 
activeert de ingestelde pompdruk voor de 2e trap.

Regelschroef

 
trap 1: 8 bar

Regelschroef

 
trap 2: 13 -

 

22 bar

1st trap 2de trap

MV 1

 

MV2
(NC)

 

(NO)
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Stookolie pompdruk

Toestel type VKO 156/3-7 VKO 256/3-7 VKO 356/3-7 Eenheid

Trap 1 2 1 2 1 2

Oliedruk 8 ca.13 8 24 8 22 bar

CO2 13 Vol.-%

Ingesteld 
nominaal 
vermogen

ca.
10

ca.15 16 25 21 35 kW
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Fouten door het milieu

Een onbruikbare stookoliepomp door 
water en vuil in de stookolietank.
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Fouten door het milieu

Een onbruikbare stookoliepomp 
door verouderde stookolie
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Olievoorverwarming

Het elektrische verbruik van de olievoorverwarming wordt verminderd

De olievoorverwarming wordt enkel maar bekrachtigd in de beginfase, en niet meer continu.
Nadien start hij enkel op in bijzondere gevallen, zoals b.v. als de olietemperatuur 
lager is dan 30°

 

C, ondanks dat de brander actief  is. 
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Mazout inspuiter icoVIT.

1 Boring
2 Tangentiële gleuf 
3 bodemstuk
4 Filter
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Mazout inspuiter is een precisie-instrument

Boring van een mazout inspuiter in vergelijking met een menselijk haar

Inspuiter
 

0.4 USgal/h

 

= 0.16 mm diameter

Menselijk haar

 

= 0.05 mm tot 0.1 mm diameter 
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Opmerkingen over de oliesproeier

Vuile oliesproeiers

 

kunnen niet worden gereinigd. 
Ze moeten worden vervangen.
Houd de sproeier in zijn beschermende huls tot op het 

moment van de installatie.

Gebruik twee 16 mm sleutels voor het verwijderen en 
installeren van de oliesproeier.

Als het nodig is om een oliesproeier te vervangen 
tijdens de klantenservice, moet een Danfoss  
oliesproeier met dezelfde identificatie gebruikt 
worden.

 Bij het vervangen van de oliesproeier, is het 
belangrijk om de brander te plaatsen in zijn 
onderhoud / service positie.

 Zwarte afzetting op de sproeikop zijn vaak het 
gevolg van een foute verstuiving of druipen van de 
sproeier.
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Fouten door het milieu

Branderfouten veroorzaakt door 
sproeiers zijn meestal te wijten 
aan verstoppingen door 
vuildeeltjes.

Onzuiverheden in de tangentiële sleuven van de sproeier
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Geen membraamventiel meer nodig.
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Sproeier ombouwkits overbodig
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Veiligheid 

Geen vlam vorming in de startfase
 Als er geen vlam gevormd wordt tijdens de startfase, schakelt de

 

brander

 

uit na 3 
mislukte startpogingen, met foutmelding "F.28".

 Vreemd licht in de startfase
 Als vreemd licht wordt gedetecteerd (bijvoorbeeld door een lekkend 

magneetventiel),Gaat het toestel in storing met de foutmelding "F.27".

 De vlam dooft tijdens de werking
 Als de vlam dooft tijdens de werking, schakelt de brander over naar een 2 minuten 

wachttijd. Dan zijn er nog drie startpogingen zonder wachttijd. Als er zich dan geen 
vlam vormt gedurende deze tijd, gaat de brander in storing met de foutmelding 
"F.29".
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Onderhoudsposities van de brander
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Brander instelling

Ontsteking elektroden en ionisatie-
 elektrode met de mal
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Afstand tussen de oliesproeier en de lucht sproeier

Controle van de afstand tussen de oliesproeier en 
de luchtsproeier bij de VKO 356/3-7
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Vlambewaking

De gedigitaliseerde ionisatie spanning is te 
lezen onder diagnose punt D.44.

Een waarde kleiner dan 250 betekent dat er 
een zeer stabiele vlam is, een waarde <400 
betekent dat er een gemiddelde vlam is en een 
waarde van >500 betekent dat er geen vlam is 
gedetecteerd.
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Werkingsprincipe
 

van de blauwe vlambrander

Lucht sproeier Oliesproeier

Branderbuis Vlambuis

Stookolie

Recirculatie van 
afgekoelde rookgassen

Verbrandingslucht



52

Werkingsprincipe
 

van de blauwe vlambrander

1

 

Brander behuizing
2

 

Ontstekingstransfo
3

 

Verbrandingslucht aanzuig
4

 

Ventilator met geluidsdemper 
5

 

Pressiostaat
6

 

2-traps stookoliepomp
7

 

Magneetklep 1
8

 

Magneetklep 2
9

 

Brander motor
10

 

Branderlijn met voorverwarming
11

 

Ionisatie elektrode
12

 

Lucht inspuiter
13

 

Stookolieinspuiter
14

 

Ontstekingselektrodes
15

 

Recirculatieopening
16

 

Flambuis
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Brander regeling aanpassing van het CO2

 

gehalte.    

1ste Trap:
 Plaats diagnosepunt

 

d.0 op 1 en de brander start op (1ste trap) 
Via diagnosepunt  d.50 

verhoging van snelheid van de ventilator -> lagere CO2-gehalte

 verlagen snelheid van de ventilator -> verhoging van CO2-gehalte

2de Trap:

 
Plaats diagnosepunt

 

d.0 op 2 en de brander start op (2de trap) 
Via diagnosepunt  d.51

verhoging van snelheid van de ventilator -> lagere CO2-gehalte

 
verlagen snelheid van de ventilator -> verhoging van CO2-gehalte
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CO2 regeling 1ste

 

trap. 
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CO2 regeling 2de

 

trap. 
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Bijkomende elektronica

De brander beschikt over een aparte elektronica. Deze bevat de relais voor 
230 V voor de bediening van de oliepomp motor, de olievoorverwarming en 
de ontstekingstransformator.
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Bedieningsbord icoVIT
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Bedienen van het DIA systeem

Werkingsmode Activatie Eind Opmerkingen

Status berichten

Diagnose + +

Foutgeheugen +

Test programma + Spanning 
AAN + Druk en houd gedurende 

5sec.

Schoorsteenvegers 
functie + +

Waterdruk

 
verwarming

Waterdruk verschijnt 
gedurende 3 sec.

Boilertemperatuur

Met aangesloten 
boilervoeler verschijnt de 
temperatuur gedurende 
3 sec.
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Elektronica icoVIT exclusiv
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Bedradingsschema VKO…6/3-7 2-traps
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VRT 15
Aansluiting via 
klemmen 3/4calorMATIC 

VRT 240

calorMATIC 
VRT 240f Aansluiting via klemmen

3/4/5 220VaccalorMATIC 
230

VRT 40

Analoge modulerende
regeling aansluiting via 
de klemmen 7/8/9 20V dc

calorMATIC 
330

calorMATIC 
332

Overzicht thermostaten
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VRT 50

Aansluiting via ebus

calorMATIC 
VRT 392

calorMATIC 
VRT 392f

calorMATIC 
350

calorMATIC 
370

calorMATIC 
370f

 

 

Overzicht thermostaten
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Regeling Uitbreiding Uitbreiding Aansluiting

calorMATIC 
VRC 430

Mengmodule
VR 61

Afstandbediening
VR 81

Aansluiting via 
ebus

calorMATIC 
VRC 430f

Mengmodule
VR 61

calorMATIC 
VRC 450

calorMATIC 
VRC 470

Mengmodule
VR 61/2

Afstandbediening
VR 81

calorMATIC 
VRC 470f

Mengmodule
VR 61/2

Afstandbediening
VR 81

 

 

Overzicht regelingen
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Regeling Uitbreiding Uitbreiding Aansluiting

calorMATIC 
VRC 630

Mengmodule
VR 60

Afstandbediening
VR 90
Max. 8 stuks

Aansluiting via 
ebus

calorMATIC 
VRC 620

Mengmodule
VR 60

Afstandbediening
VR 90
Max. 8 stuks

Overzicht regelingen
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calorMATIC 
VRT 340f

Bi-directionele communicatie via de klemmen 7/8/9 
werkt niet op icoVIT exclusiv

 

ketels

calorMATIC 
VRT 390

calorMATIC 
VRC 410

calorMATIC 
VRC 420

Aperçu des regulations
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"2 uit 7" multifunctionele
 

module, installatie

De module (A) is geïntegreerd in de elektronica-box aan de rechterkant, naast de printplaat

 
De datalijn (D) is aangesloten op aansluiting X40 op de printplaat

 
De 230 voeding is aangesloten via een aansluitkabel (C) op aansluiting X12 van de print.
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"2 uit 7" multifunctionele
 

module, programmering

Actuation of:
1 = omlooppomp (fabrieksinstelling)
2 = externe cv. pomp
3 = Boilerlaadpomp
4 = Rookgasklep / Ventilator
5 = externe olieklep 
6 = externe fout melding
9 = legionella pomp

-

 

Programmeren

 

van relais 1 met d.27 

-

 

Programmeren

 

van relais 2 met d.28 
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Accessoires –
 

neutralisatie kit

–

 

Het condenswater stroomt door een alkalisch granulaat in de neutralisatie kit, waardoor 
het zuur wordt geneutraliseerd tot een pH-waarde van meer dan 6,5.

–

 

De actieve kool in de voorkamer heeft als taak de olieresten in het condenswater te 
binden.

–

 

De neutralisatie kit is standaard voorzien van een elektrische membraampomp. Tijdens 
de werking van de ketel wordt het granulaat losgemaakt via een luchtbel.



69

Schoorsteenaansluiting
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Dank u voor
 

uw
 aandacht

progressiefovertuigend

intuïtief
vooruitdenken
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