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VEILIGHEID

Indien u gas ruikt:
•
•
•
•
•
•

Gebruik geen vuur, niet roken
Gebruik geen elektrische apparaten of schakelaars, ook geen telefoon
Sluit de gaskraan
Open ramen en deuren
Waarschuw aanwezigen in het pand en ga naar buiten
Bel buiten het pand uw installateur of gasbedrijf

Indien u rookgassen ruikt:
•
•
•

Schakel het toestel uit
Open ramen en deuren
Neem contact op met uw installateur

Dit toestel mag uitsluitend door een erkend installatiebedrijf worden geïnstalleerd.
De gebruiker mag alleen de procedures beschreven in het hoofdstuk "Gebruikersinstructie" uitvoeren. Procedures
beschreven in de overige hoofdstukken mogen alleen door een erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd.
Sla geen licht ontvlambare materialen (zoals oplosmiddelen, verf en papier) op in de ruimte waar dit toestel is
geïnstalleerd.
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BESCHRIJVING

De Rinnai HD-N-serie is een compact condenserend hoog rendement doorstroomtoestel met een hoge continu
tapcapaciteit. De HD-N-serie is een warmtapwaterbereider bedoeld voor intensief en industrieel gebruik en
toepassingen met veel bedrijfsuren.
Het toestel is uitgerust met een primaire en secundaire warmtewisselaar, beide van roestvaststaal. Koud water stroomt
eerst door de secundaire warmtewisselaar waar het wordt voorverwarmd, hier vindt de condensatie van rookgassen
plaats. Vervolgens stroomt het water door de primaire warmtewisselaar waar het naar de gewenste temperatuur wordt
verwarmd.
De brander komt in bedrijf zodra een warmwatertappunt wordt geopend, de ontsteking van de brander verloopt
automatisch. De brander schakelt weer uit zodra het warmwatertappunt weer wordt dicht gedraaid.
Het toestel heeft sensoren welke de doorstroming en de in- en uitgaande temperatuur meten, aan de hand van deze
gegevens wordt het vermogen van de premix brander gemoduleerd.
Het toestel heeft een debietregelklep waarmee de ingestelde temperatuur kan worden gehandhaafd. Indien het toestel
het maximale vermogen heeft bereikt en de warmwatertemperatuur dreigt te dalen omdat het waterdebiet te hoog
wordt, dan zal de debietregelklep de doorstroming smoren.
Om een hoge doorstroming bij een laag ingestelde watertemperatuur (< 60°C) mogelijk te maken is het toestel voorzien
een bypassklep. In de warmtewisselaar wordt een gedeelte van de totale volumestroom naar een hoge temperatuur
verwarmd, het restant wordt via de bypassklep om de warmtewisselaar geleid en met het hete water uit de wisselaar
gemengd tot de gewenste temperatuur. Op deze wijze wordt de waterzijdige weerstand verlaagd en is een hogere
doorstroming haalbaar.
Het toestel is beschermd tegen bevriezing door middel van een aantal elektrische verwarmingselementen die op
diverse plaatsen om de leidingen en tegen de warmtewisselaar zijn geklemd. Deze vorstbeveiliging werkt alleen als de
elektrische voeding is ingeschakeld en het toestel met de On/Off toets is ingeschakeld en gevuld blijft met water.
Optioneel kunnen één of meerdere (maximaal 3) afstandsbedieningen op het toestel worden aangesloten. Met behulp
van een afstandsbediening kan bij verschillende tappunten de gewenste temperatuur worden ingesteld.
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CE MARKERING

De Rinnai HD-N-serie is CE gemarkeerd en in overeenstemming met Verordening 2016/426/EU betreffende
gasverbrandingstoestellen (GAR).
CE product identificatienummer: PIN 0051CU4951
De typeplaat bevindt zich aan de linkerzijde van het toestel en vermeldt de volgende gegevens:

model
serienummer
type rookgasafvoersysteem
waterdruk
elektrische aansluiting
gascategorie - land van bestemming
vermogen
belasting onderwaarde
gasaansluitdruk

gassoort waarvoor toestel is afgesteld
2
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4.1

GEBRUIKERSINSTRUCTIE

Werking

Het Rinnai doorstroomtoestel is geschikt om meerdere warmwatertappunten gelijktijdig van warm water te voorzien.
Het toestel komt automatisch in bedrijf als er een warmwatertappunt wordt geopend (minimale taphoeveelheid 1,5
l/min) en schakelt weer uit zodra het tappunt wordt dicht gedraaid.
Het brandervermogen wordt traploos aangepast aan de hoeveelheid warm water die wordt getapt, dit zorgt voor een
constante temperatuur van het warm water. Bij het openen en sluiten van extra tappunten past het toestel direct het
vermogen aan waardoor een zeer stabiele temperatuur wordt gerealiseerd.

4.2

Bediening

Af fabriek is het toestel ingesteld op een vast ingestelde temperatuur, dit betekent dat de temperatuur niet met de
pijltoetsen op het bedieningspaneel kan worden veranderd en het toestel niet met de On/Off toets kan worden
uitgeschakeld.
Wil men de temperatuur wel kunnen veranderen met de pijltoetsen en het toestel kunnen uitschakelen met de On/Off
toets, dan moet het toestel worden omgeprogrammeerd naar een vrij instelbare temperatuur. Dit gebeurt via parameter
13 in het inbedrijfstellingsmenu, de procedure is beschreven in § 5.3 en mag alleen worden uitgevoerd door een erkend
installateur.
Indien men de voorkeur geeft aan een vast ingestelde temperatuur dan kan de gewenste temperatuur worden
ingevoerd via parameters 01 en 02 in het inbedrijfstellingsmenu. De fabrieksinstelling staat op 65°C, de gewenste
temperatuur kan tot maximaal 85°C worden ingesteld. De procedure is beschreven in § 5.3 en mag alleen worden
uitgevoerd door een erkend installateur.

Is het toestel geprogrammeerd op een vrij instelbare temperatuur dan kan warmwatertemperatuur met de pijltoetsen
kan de in de volgende stappen worden ingesteld:
37
*

38

39

40

41

42

43

44

45

46

48

50

55

60

65

75*

De fabrieksinstelling begrenst de maximaal instelbare temperatuur tot 65°C. Via parameters 01 en 02 in het
inbedrijfstellingsmenu kan deze begrenzing worden aangepast waardoor een instelling van maximaal 75°C mogelijk
wordt. Deze procedure is beschreven in § 5.3 en mag alleen worden uitgevoerd door een erkend installateur.

Tijdens warmwaterafname kan de watertemperatuur altijd lager worden ingesteld (tot een minimum van 37°C).
Vanwege veiligheid is het instellen van een hogere watertemperatuur tijdens warmwaterafname beperkt tot maximaal
43°C. Het instellen van een watertemperatuur boven de 43°C is alleen mogelijk als er geen water door het toestel
stroomt.

Het is mogelijk om het bedieningspaneel te blokkeren zodat niet onnodig de temperatuur
gewijzigd kan worden, ga als volgt te werk:
Houdt gelijktijdig de Priority toets en de pijltoets  gedurende 5 seconden ingedrukt.
Om de blokkering op te heffen moet bovenstaande procedure worden herhaald.
Als het bedieningspaneel is geblokkeerd verschijnt er in het display afwisselend "LOC" en de
ingestelde temperatuur.
3

Bij het bedienen van de toetsen is telkens een pieptoon hoorbaar. De pieptoon kan worden uitgeschakeld door de
beide pijltoetsen  en  gedurende 3 seconden gelijktijdig ingedrukt te houden. Inschakelen van de pieptoon
geschiedt door deze handeling te herhalen.

Stel de temperatuur niet hoger af dan noodzakelijk is voor de toepassing, hoge temperaturen hebben o.a. een nadelig
effect op kalkafzetting en geven een groter risico op verbranding bij tappen. Standaard is een temperatuur van ten
minste 55°C bij het tappunt of mengtoestel vereist, onder voorwaarden mag dit ook lager zijn, raadpleeg uw installateur.
Is het toestel opgesteld in combinatie met een voorraadvat dan moet i.v.m. legionellapreventie het vat tot ten minste
60°C worden opgewarmd.
Is het toestel aangesloten op een systeem met circulatieleiding dan moet i.v.m. legionellapreventie de temperatuur in
de retourleiding ten minste 60°C zijn.

Bij een vrij instelbare temperatuur keert na een spanningsonderbreking de ingestelde temperatuur altijd terug naar
40°C en moet de gewenste temperatuur met pijltoetsen opnieuw worden ingesteld. Een vaste ingestelde temperatuur
heeft deze eigenschap niet, na een spanningsonderbreking keert de ingestelde temperatuur altijd terug naar de
oorspronkelijk ingevoerde waarde.

4.3

Vorstbeveiliging

Het toestel is beschermd tegen bevriezing door middel van een aantal elektrische verwarmingselementen die op
diverse plaatsen om de leidingen en tegen de warmtewisselaar zijn geklemd. Deze vorstbeveiliging werkt alleen als de
elektrische voeding is ingeschakeld en het toestel met de On/Off toets is ingeschakeld en gevuld blijft met water.

4.4

Storingen

In geval zich een storing voordoet verschijnt er in het display van het toestel een knipperende code en indien een
afstandsbediening is aangesloten, verschijnt ook hier de knipperende code.
Noteer de storingscode en geef deze door aan uw installateur.

Storingscode 11
Storingscode 11 kan mogelijk zelf worden opgelost, deze code geeft aan dat de brander niet wordt ontstoken.
Controleer dan of de gaskraan open staat, is dit niet het geval open dan de gaskraan en reset het toestel als volgt:
-

4.5

Zorg dat er geen water door het toestel stroomt.
Schakel het toestel uit met de On/Off toets
Haal de stekker uit de wandcontactdoos, wacht 20 seconden en plaats de stekker weer terug.
Druk op de On/Off toets.
Stel de temperatuur op de gewenste waarde in.
Open een warmwaterkraan.
Als storingscode 11 weer terug keert, raadpleeg dan uw installateur.

Onderhoud

Afhankelijk van de plaats van opstelling en intensiteit van gebruik zal er minimaal eenmaal per twee jaar door een
erkend installatiebedrijf onderhoud moeten worden uitgevoerd.
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INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

5.1

Algemeen

Lees eerst deze handleiding alvorens met de installatie wordt begonnen.
De installatie van dit toestel dient overeenkomstig deze handleiding te worden uitgevoerd.
Dit toestel mag uitsluitend door een erkend installatiebedrijf worden geïnstalleerd.
De gehele installatie dient te voldoen aan de voorschriften zoals opgenomen in laatste versie van:
•

NEN1006, Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties

•

NEN 1010, Elektrische installaties voor laagspanning

•

NEN 1078, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw

•

NEN 1087, Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw

•

NEN 2757-1, Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van
gebouwgebonden installaties ≤ 130 kW

•

NEN 2757-2, Afvoer van rook van gebouwgebonden verbrandingsinstallaties > 130 kW

•

NEN 3028, Eisen voor verbrandingsinstallaties

•

NEN 8078, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw

•

NEN 8757, Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande bouw

•

NPR 1088, Toelichting op NEN 1087

•

NPR 3378, Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078

•

Bouwbesluit

•

Plaatselijk geldende voorschriften van brandweer, nutsbedrijven en gemeente

5.2

Plaatsing van het toestel

Het toestel wordt hangend gemonteerd. Installeer het toestel in een vorstvrije ruimte en binnen 1,5 meter van een
wandcontactdoos met randaarde. Plaats het toestel in een ruimte waar, in geval van lekkage aan het toestel geen
waterschade kan ontstaan aan de directe omgeving of aan lager gelegen verdiepingen. Indien dit niet mogelijk is, dient
een voorziening voor de afvoer van waterlekkage te worden gemaakt. Het toestel mag niet in een vochtige ruimte
worden geïnstalleerd.

In de opstellingsruimte moeten de volgende minimale vrije afstanden rondom het toestel in acht worden genomen:
tot brandbare
materialen (mm)

tot niet brandbare
materialen (mm)

boven

150

50

voor (i.v.m. service)

600

600

onder (i.v.m. service)

300

300

zijkant

50

15

Controleer of de wand het gewicht van het toestel (29 kg) kan dragen.
De bovenste ophangbeugel heeft een centraal gat waarmee het toestel aan één schroef op zijn positie kan worden
opgehangen. Eenmaal op de juiste positie kan het toestel vastgezet worden via de overige gaten.
Beide beugels (boven en onder) moeten worden gebruikt om het toestel aan de wand te monteren, gebruik hiervoor
geschikte bevestigingsschroeven of bouten.
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5.3

Wateraansluitingen

De koudwateraansluiting (COLD) en warmwateraansluiting (HOT) bevinden zich aan de onderzijde van
het toestel.
Pas driedelige koppelingen toe en plaats serviceafsluiters
om het verlenen van service vlot te doen verlopen.
Plaats vul- en aftapkranen tussen de serviceafsluiters en
het toestel, zie figuur 1. Hierdoor kan het reinigen van de
warmtewisselaar eenvoudig worden uitgevoerd, voor meer
informatie zie § 7.7.
Plaats een keerklep in de koudwatertoevoerleiding.
B3 heating heeft een aansluitset met de benodigde
appendages in het programma, deze moet apart worden
besteld.

5.4

figuur 1

Circulatieleiding

Dit toestel kan worden aangesloten op een systeem met circulatieleiding, zie figuur 2.

Indien een circulatieleiding wordt toegepast dan MOET er een inlaatcombinatie in de koudwatertoevoerleiding worden
aangebracht. Het overstortventiel van deze combinatie zorgt ervoor, dat de hoogst toelaatbare waterdruk van 8 bar
niet wordt overschreden. De afvoer van de inlaatcombinatie dient via een open trechterverbinding aangesloten te
worden op de riolering. Deze overstortleiding mag niet kunnen bevriezen.

Voor een goede werking moet de pomp in het circulatiesysteem een opvoerhoogte hebben van tenminste 45 kPa bij
0,5 m3/h.

figuur 2
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5.5

Cascadeopstelling

Meerdere toestellen kunnen in cascade worden opgesteld, zie figuur 3.

B3 heating heeft een systeem met cascade communicatie kabels in het programma waarmee een cascaderegeling
wordt gecreëerd, afhankelijk van de vraag worden er toestellen in- of uitgeschakeld.
Elk toestel is voorzien van een debietregelklep, deze klep zorgt ervoor dat de waterstroom gelijkmatig wordt verdeeld
over de ingeschakelde toestellen. Bij de uitgeschakelde toestellen sluit de debietregelklep zodat hier geen water
doorstroomt.
De tapdrempel van één toestel (1,5 l/min) blijft ook bij een cascadeopstelling van toepassing. De onderlinge
communicatie zorgt verder voor een automatische volgordeomkering waardoor het aantal bedrijfsuren voor alle
toestellen gelijk blijft.
Tot maximaal 24 toestellen kunnen op deze wijze in cascade worden geregeld.

figuur 3

5.6

Opstelling in combinatie met voorraadvat

Figuur 4 toont een opstelling in combinatie met een voorraadvat.

Wordt het toestel in combinatie met een voorraadvat opgesteld dan MOET een inlaatcombinatie in de
koudwatertoevoerleiding worden aangebracht. Het overstortventiel van deze combinatie zorgt ervoor, dat de hoogst
toelaatbare waterdruk van 8 bar niet wordt overschreden. De afvoer van de inlaatcombinatie dient via een open
trechterverbinding aangesloten te worden op de riolering. Deze overstortleiding mag niet kunnen bevriezen.

B3 heating heeft pompsets met de geschikte oplaadpomp en benodigde appendages in het programma. Voor
aansturing van de oplaadpomp heeft B3 heating een pompschakeling in het programma. De pompschakeling zorgt
voor een volledige opwarming van het vat en beperkt de start- en stopverliezen van het doorstroomtoestel wat een
gunstig effect heeft op het gebruiksrendement.

Is er een circulatieleiding aanwezig dan mag het debiet in de circulatieleiding mag niet hoger zijn dan dat van de
oplaadpomp.
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figuur 4

5.7

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit dient te voldoen aan de eisen van het waterleidingbesluit en aanbevelingen van de VEWIN.

Bij intensief gebruik van het toestel in combinatie met een hoge warmwatertemperatuur en hard water kan zich binnen
de warmtewisselaar snel kalkafzetting vormen, frequent ontkalken zal dan het gevolg zijn. Indien het ontkalken niet
tijdig wordt uitgevoerd kan onherstelbare schade aan de warmtewisselaar ontstaan. Schade als gevolg van
kalkafzetting valt niet onder de garantie. Om hoge onderhoudskosten te vermijden en een betrouwbare werking te
garanderen, zal in dergelijke omstandigheden waterbehandeling (ontharding) noodzakelijk zijn.

De mate van kalkafzetting is afhankelijk van meerdere factoren en niet alleen te voorspellen aan de hand van de
hardheid in Duitse graden. Als leidraad gelden de volgende grenswaarden:
Hardheid

:

ingestelde
watertemperatuur

maximale
hardheid

≤75°C

10°dH

85°C

6°dH

Totaal opgeloste stoffen (TDS) :

maximaal 450 mg/l

pH-waarde

minimaal 6,5 en maximaal 8,0

:

Wordt het toestel gevoed met water met een hardheid minder dan 4dH, dan is een minimale pH waarde van 7 vereist,
raadpleeg B3 heating voor meer informatie.

Overige grenswaarden:
Chloride < 250 mg/l
Natrium < 150 mg/l
IJzer < 1 mg/l
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5.8

Gasaansluiting

Controleer of de gasmeter voldoende capaciteit heeft, houd hierbij rekening met eventueel gelijktijdig gebruik van
andere gasgestookte apparatuur.
Zorg voor een juiste dimensionering van de gasleiding, raadpleeg NPR 3378-3 om de juiste diameter van de gasleiding
te bepalen.
De gasaansluiting bevindt zich aan de onderzijde van het toestel (gemarkeerd GAS). Monteer een gaskraan op korte
afstand van het toestel. Pas koppelingen toe om het verlenen van service vlot te doen verlopen.
Controleer of de gasleiding inwendig schoon is voordat deze wordt aangesloten.
Controleer alle verbindingen op dichtheid.

5.8.1 Gascategorie

gascategorie

gassoort

nominale aansluitdruk
(mbar)

II2EK3P, II2EK3B/P

aardgas

G25.3 (K-gas)
G20 (H-gas)

25
20

propaan

G31

30

butaan

G30

30

Dit toestel is afgesteld voor aardgas G25.3 (K-gas). Het toestel kan m.b.v. een ombouwset worden omgebouwd en
ingesteld voor propaan (G31) of butaan (G30).
Zie § 6 voor ombouw naar andere gassoorten.

Categorie 2EK
Dit toestel is afgesteld voor de toestelcategorie K (I2K) en is geschikt voor het gebruik van G en G+ distributiegassen
volgens de specificaties zoals die zijn weergegeven in de NTA 8837:2012 Annex D met een Wobbe-index van 43,46 45,3 MJ/ m³ (droog, 0 °C, bovenwaarde) of 41,23 - 42,98 (droog, 15 °C, bovenwaarde).
Dit toestel kan daarnaast m.b.v. een ombouwset worden omgebouwd en ingesteld voor toestelcategorie E (I2E) en is
dan geschikt voor het gebruik van hoogcalorische distributiegassen met een Wobbe-index van 52,07 - 54,18 MJ/ m³
(droog, 0 °C, bovenwaarde) of 49,4 - 51,4 MJ/ m³ (droog, 15 °C, bovenwaarde).
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5.9

Aansluiten condensafvoer

Sluit de condensafvoer aan op een kunststof afvoerleiding naar de binnenriolering, zie figuur 5.
Deze afvoerleiding moet een binnendiameter van tenminste 25 mm hebben.
De afvoerleiding moet worden voorzien van een opvangtrechter en een sifon. De opvangtrechter creëert een
onderbreking in de aansluiting naar het toestel waardoor er geen invloed is van druk in het riool op het toestel en
andersom.

figuur 5

5.10

Rookgasafvoer/luchttoevoersysteem

Het toestel kan worden aangesloten op een concentrisch systeem, een tweepijps systeem of op een collectieve
rookgasafvoer.
Gebruik als rookgasafvoermateriaal alleen kunststof PP (T120) of roestvast staal, gebruik geen aluminium. Het
materiaal moet voorzien zijn van een CE markering, bestendig zijn tegen condensaat (W) en geschikt zijn voor overdruk
(drukklasse P1, H1 en H2).
Als uitmonding moet een door B3 heating goedgekeurde muur- of dakdoorvoer worden toegepast.
Let er op dat de er schone verbrandingslucht wordt aangezogen via de luchttoevoer. De verbrandingslucht
dient vrij te zijn van stof, zand en chemicaliën (zoals bijvoorbeeld chloor en ammoniak).

Voor een goede afvoer van condensaat moeten horizontale rookgasafvoerleidingen op een afschot van 50 mm per
meter naar het toestel toe worden gemonteerd.
Monteer de rookgasafvoer volgens de voorschriften van de fabrikant. Let er op dat de afdichtringen in het systeem niet
beschadigen bij de montage, dit zal namelijk tot storingen leiden.
Zorg er voor dat de rookgasafvoer volgens de voorschriften is gebeugeld en de verbindingen niet los kunnen
raken. Het niet goed bevestigen van het rookgasafvoer/luchttoevoersysteem kan tot gevaarlijke situaties
leiden en lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

Bij installaties met een circulatieleiding:
Als er geen warmwatervraag is en alleen de circulatieleiding op temperatuur wordt gehouden, zal veel condensaat in
het rookgasafvoerkanaal worden gevormd. Plaats een condensopvang met sifon direct na de uitlaat van het toestel
zodat dit condensaat buiten het toestel om wordt afgevoerd.
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5.10.1 Type rookgasafvoersysteem
Het toestel is goed gekeurd voor de volgende systemen.
Type

Omschrijving

C13

Gesloten opstelling.
Uitmonding in de gevel.
Luchttoevoer en rookgasafvoer monden uit in het zelfde drukgebied.

C33

Gesloten opstelling.
Uitmonding bovendaks.
Luchttoevoer en rookgasafvoer monden uit in het zelfde drukgebied.

C53

Gesloten opstelling.
Aangesloten op aparte leidingen voor luchttoevoer en rookgasafvoer.
Luchttoevoer en rookgasafvoer monden uit in verschillende drukgebieden.

C83P

Gesloten opstelling.
Aangesloten op gemeenschappelijk rookgasafvoer (overdruk).
Luchttoevoer via individuele leiding.

B33P

Open opstelling.
Aangesloten op gemeenschappelijk rookgasafvoer (overdruk).

5.10.2 Concentrisch systeem

Het toestel heeft een concentrisch rookgasafvoer/luchttoevoer aansluiting (Ø 80/125 mm), bij een concentrisch
systeem is de rookgasafvoerleiding omgeven door de luchttoevoerleiding.

De maximale lengte van het concentrisch systeem is 46 meter, houdt rekening met een vermindering van het
vermogen bij grote lengtes:
- Bij 15 meter neemt het vermogen met 5% af
- Bij 46 meter neemt het vermogen met 15% af
Voor iedere 90 bocht in het systeem moet 2 meter van de maximale lengte worden afgetrokken, voor iedere 45
bocht is dit 1 meter.
In figuur 6 zijn enkele voorbeelden weergegeven.

figuur 6
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5.10.3 Tweepijps systeem

Met behulp van de tweepijps adapter kan de concentrische toestelaansluiting naar een 2 x Ø 80 mm aansluiting worden
gewijzigd, de tweepijps adapter moet apart worden besteld.

De maximale lengte van het tweepijps systeem is 46 meter, houdt rekening met een vermindering van het vermogen
bij grote lengtes:
- Bij 15 meter neemt het vermogen met 5% af
- Bij 46 meter neemt het vermogen met 15% af
Voor iedere 90 bocht in het systeem moet 4 meter van de maximale lengte worden afgetrokken, voor iedere 45 bocht
is dit 2 meter.
Voor de luchttoevoerleiding geldt dezelfde maximale lengte en lengtevermindering voor bochten als genoemd bij de
rookgasafvoerleiding.
In figuur 7 zijn enkele voorbeelden weergegeven.

figuur 7
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5.10.4 Collectieve rookgasafvoer

Tot 8 Rinnai HD-N doorstroomtoestellen kunnen worden aangesloten op een collectieve rookgasafvoer.
De toestellen kunnen open of gesloten worden toegepast (figuur 8), bij gesloten opstelling kan gekozen worden voor
individuele luchttoevoer of een collectieve luchttoevoer.
Voor zowel lijn- als ruggelingse opstelling zijn rookgasafvoer en luchttoevoer collectorsets leverbaar.

figuur 8

Maximale lengte collectieve rookgasafvoer na het collectordeel (m):
aantal
toestellen

open opstelling
rookgasdiameter D

gesloten opstelling
rookgasdiameter D

150 mm

200 mm

150 mm

200 mm

2

50

50

29

41

3

47

50

23

33

4

39

50

19

26

5

29

50

-

22

6

20

36

-

17

7

-

26

-

13

8

-

17

-

8

Bochten in het systeem verminderen de maximale lengte: 1,5 meter per 45° bocht, 3 meter per 90° bocht.
Voor de collectieve luchttoevoer geldt deze niet langer mag zijn dan de lengte van de collectieve rookgasafvoer.
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5.11

Elektrische aansluiting

Het toestel moet worden aangesloten op een wandcontactdoos met randaarde welke zich binnen 1,5 m van het toestel
bevindt. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN1010.

5.12

Aansluiten afstandsbediening

Met de optioneel leverbare afstandsbediening kan bij een tappunt de gewenste temperatuur worden ingesteld, tot
maximaal 3 afstandsbedieningen kunnen worden aangesloten.
De afstandsbediening functioneert op een spanning van 12V DC.
Volg bij het aansluiten ook de met de afstandsbediening meegeleverde instructies op.

Met het toestel is een mini stekker (Controller Cable) meegeleverd, deze wordt gebruikt om de kabel van de
afstandsbediening te verbinden met de besturingsprint, ga als volgt te werk:
-

Schakel de elektrische voeding uit.

-

Verwijder het frontpaneel (zie § 7.1).

-

Verbind de draden van de mini stekker m.b.v. geschikte kabeldoorverbinders met de kabel van de
afstandsbediening, de polariteit is niet belangrijk. Worden meerdere afstandsbedieningen toegepast dan worden
deze parallel met de draden van de mini stekker verbonden, zie figuur 9.

figuur 9
-

Voer de kabel door de kabeldoorvoer aan de onderzijde van het toestel, zie figuur 10.

-

Verbind de mini stekker met de connector op de besturingsprint (rechtsonder in het toestel), zie figuur 11.

figuur 10

figuur 11
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5.13

Cascade communicatie kabels

Met behulp van cascade communicatie kabels kunnen tot maximaal 24 toestellen in cascade worden geregeld.
Per toestel is één cascade communicatie kabel type REU-CSA-C1 nodig, met de kabel worden twee jumpers
meegeleverd.

1. Schakel de elektrische voeding uit.
2. Verwijder het frontpaneel (zie § 7.1).
3. Voer één uiteinde van de cascadekabel door de
kabeldoorvoer aan de onderzijde van het eerste
toestel, zie figuur 10.
4. Verbind de stekker van de cascadekabel met de
connector "Cascade OUT" op de besturingsprint
(rechtsonder in het toestel), zie figuur 12.
5. Voer het andere uiteinde van de cascadekabel
door de kabeldoorvoer van het tweede toestel en
verbind dit met de connector "Cascade IN" op de
besturingsprint.
6. Herhaal stappen 4 en 5 voor elk volgend toestel in
het systeem, zie figuur 13.
7. Plaats de jumpers in de open gebleven connectors
"Cascade IN" van het eerste toestel en "Cascade
OUT" van het laatste toestel.

figuur 12

8. Programmeer parameters 07 en 08 in het
inbedrijfstellingsmenu (zie § 5.3).

figuur 13
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5.14

Condenspomp

Wordt er gebruik gemaakt van een condenspomp om condensaat af te voeren en is deze condenspomp voorzien van
een veiligheidsoverloopschakelaar, dan kan het Rinnai toestel worden uitgeschakeld als de condensaat uit het
reservoir dreigt over te stromen.

De veiligheidsoverloopschakelaar wordt aangesloten op een veiligheidscircuit (12V DC) van de besturingsprint:
-

Schakel de elektrische voeding uit.

-

Verwijder het frontpaneel (zie § 7.1).

-

Achter de plastic afdekkap van de besturingsprint (rechtsonder in het toestel) bevinden zich twee witte draden
gelabeld " condensate pump safety switch".

-

Knip de krimpconnectors van de draden en strip de uiteinden (figuur 14).

-

Verbind de uiteinden met behulp van geschikte connectoren en bedrading (≥ 0,75 mm2), met de
veiligheidsoverloopschakelaar.

-

De bedrading wordt aangesloten op de klemmen "common" en "normally open" van de
veiligheidsoverloopschakelaar (figuur 15).

-

Schakel de elektrische voeding in en druk op de On/Off toets.

figuur 14

figuur 15

Testen:
-

Controleer de werking door de condenspomp uit te schakelen en het reservoir met water te vullen totdat de
veiligheidsoverloopschakelaar omschakelt.

-

In het display verschijnt knipperend code 25.

-

Schakel de condenspomp in, het water wordt nu uit het reservoir gepompt.

-

Schakel het toestel uit met de On/Off toets, wacht 10 seconden en schakel het weer in, code 25 is nu verdwenen
uit het display.
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6

6.1

IN BEDRIJF STELLEN

Bedieningspaneel

Af fabriek is het toestel ingesteld op een vast ingestelde temperatuur, dit betekent dat de temperatuur niet met de
pijltoetsen op het bedieningspaneel kan worden veranderd en het toestel niet met de On/Off toets kan worden
uitgeschakeld.
Wil men de temperatuur wel kunnen veranderen met de pijltoetsen en het toestel kunnen uitschakelen met de On/Off
toets, dan moet het toestel worden omgeprogrammeerd naar een vrij instelbare temperatuur. Dit gebeurt via parameter
13 in het inbedrijfstellingsmenu (zie § 5.3).

Indien men de voorkeur geeft aan een vast ingestelde temperatuur dan kan de gewenste temperatuur worden
ingevoerd via parameters 01 en 02 in het inbedrijfstellingsmenu. De fabrieksinstelling staat op 65°C, de gewenste
temperatuur kan tot maximaal 85°C worden ingesteld (zie § 5.3).
Voordeel van een vaste ingestelde temperatuur is dat na een spanningsonderbreking het toestel weer terug keert naar
deze temperatuur. Is parameter 13 geprogrammeerd op een vrij instelbare temperatuur dan keert na een
spanningsonderbreking de ingestelde temperatuur altijd terug naar 40°C en moet de gewenste temperatuur met
pijltoetsen opnieuw worden ingesteld.

Is het toestel geprogrammeerd op een vrij instelbare temperatuur dan kan warmwatertemperatuur met de pijltoetsen
kan de in de volgende stappen worden ingesteld:
37
*

38

39

40

41

42

43

44

45

46

48

50

55

60* 65* 75*

De fabrieksinstelling begrenst de maximaal instelbare temperatuur tot 65°C. Via parameters 01 en 02 in het
inbedrijfstellingsmenu kan deze begrenzing worden aangepast waardoor een instelling van maximaal 75°C mogelijk
wordt (zie § 5.3).

Het is mogelijk om het bedieningspaneel te blokkeren zodat niet onnodig de temperatuur
gewijzigd kan worden, ga als volgt te werk:
Houdt gelijktijdig de Priority toets en de pijltoets  gedurende 5 seconden ingedrukt.
Om de blokkering op te heffen moet bovenstaande procedure worden herhaald.
Als het bedieningspaneel is geblokkeerd verschijnt er in het display afwisselend "LOC" en de
ingestelde temperatuur.

Bij het bedienen van de toetsen is telkens een pieptoon hoorbaar. De pieptoon kan worden uitgeschakeld door de
beide pijltoetsen  en  gedurende 3 seconden gelijktijdig ingedrukt te houden. Inschakelen van de pieptoon
geschiedt door deze handeling te herhalen.
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6.2

In werking stellen

Voordat het toestel in werking wordt gesteld moet eerst worden gecontroleerd of:
•

de installatie geheel gevuld is met water

•

de gasleiding ontlucht is

1. Open de gaskraan voor het toestel.
2. Zorg ervoor dat er geen doorstroming door het toestel plaats vindt (alle warmwaterkranen dicht en eventueel
aanwezige circulatie en/of oplaadpompen uitgeschakeld).
3. Steek de stekker in de wandcontactdoos.
4. In het display verschijnt de ingestelde temperatuur.
5. Stel de gewenste warmwatertemperatuur in (zie § 5.1).
Bij toestellen gecombineerd met een voorraadvat of met een circulatieleiding is het aan te raden om voor een vast
ingestelde temperatuur te kiezen, af fabriek is het toestel daar op ingesteld. Hiermee wordt voorkomen dat de
ingestelde temperatuur na een spanningsonderbreking terug springt tot 40°C en opnieuw op een legionella veilig
niveau (≥ 60°C) moet worden ingesteld.
6. Stel de gewenste parameters in (zie § 5.3).
Denk o.a. aan een onderhoudsmelding (parameter 03) en de instelling bij gebruik van cascade communicatie
kabels (parameters 07 en 08).
7. Bij toestellen zonder voorraadvat: open een warmwaterkraan, het toestel komt nu automatisch in bedrijf.
Bij toestellen gecombineerd met een voorraadvat: stel de oplaadpomp in bedrijf, het toestel komt nu automatisch
in bedrijf.
8. Zet voldoende tappunten open zodat maximale doorstroming wordt verkregen en het toestel op vollast komt.
Controleer de gasvoordruk, de gasaansluiting onder het toestel is voorzien van een meetnippel.
Vergelijk de gemeten waarde met de nominale waarde (zie § 4.8.1).
Als de gasvoordruk ruim onder de nominale waarde ligt kan het zijn dat het toestel hierbij niet in storing valt, maar
het kan wel tot vermindering van prestaties leiden. Controleer in dat geval de capaciteit van de gasmeter en de
dimensionering van de gasleiding.

De gas/luchtverhouding wordt elektronisch geregeld en is door de fabriek ingesteld. De gas/luchtverhouding hoeft bij
de inbedrijfstelling niet te worden afgesteld.

Controleer enkele dagen na de inbedrijfstelling het waterfilter (zie § 7.2), na installatiewerkzaamheden is het goed
mogelijk dat er resten schroefdraadafdichting of kopervijlsel in het filter terecht komen.
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6.3

Inbedrijfstellingsmenu

Toegang tot het inbedrijfstellingsmenu wordt als volgt verkregen:
-

Verwijder het frontpaneel (zie § 7.1).

-

Op de besturingsprint (rechtsonder in het toestel) bevinden
zich twee toetsen (A en B), zie figuur 16.
Raak met uitzondering van de toetsen A en B
geen andere delen van de besturingsprint aan.
Onderdelen van de besturingsprint worden
gevoed met 230V.

-

Houdt toets A ongeveer 1 seconde ingedrukt, in het display
verschijnt parameter 01 gevolgd door een letter. De letter
geeft de actuele instelwaarde aan (zie tabel 1).

-

Gebruik de pijltoetsen  en  op het bedieningspaneel om
de gewenste parameter te selecteren.

-

Druk herhaaldelijk op de On/Off toets om de gewenste
instelwaarde te selecteren.

-

Houdt toets A ongeveer 1 seconde ingedrukt om het
inbedrijfstellingsmenu te verlaten.

figuur 16

tabel 1: parameters inbedrijfsstellingsmenu
Nr.

Omschrijving

Instelwaarde
A

01
02

Instelwaarde
warmwatertemperatuur

03

Onderhoudsmelding

04

Niet in gebruik

05

Niet in gebruik

06

Aantal toestellen standby
(twin connect met HDC)

07

Cascade opstelling
toesteltype

08

Cascade opstelling
aantal toestellen standby

09

Gassoort

10

Maximum doorstroming

11

Auto reset

12

b

C

d

E

F

1 jaar

2 jaar

-

-

noteer
instelling

Zie toelichting § 5.3.1
Uit*

6
maanden

Altijd op fabrieksinstelling A laten staan

A

-

-

-

-

-

-

2*

1

-

-

-

-

Secundair*

Primair

-

-

-

-

1

2

3*

4

5

6

G31

G30

G20

G230

G25.3*

Standaard*

Hoog

-

-

-

-

Uit

Aan*

-

-

-

-

Correctie
warmwatertemperatuur

+0°C*

+1°C

+2°C

+3°C

-

-

13

Warmwatertemperatuur

Vrij
instelbaar

Vast
ingesteld*

-

-

-

-

14

Overschrijding gewenste
temperatuur

+3°C*

+6°C

-

-

-

-

15

Modelnummer
niet instelbaar

1600

1300

-

-

-

-

16

Binnen/buiten opstelling
niet instelbaar

i
(internal)

e
(external)

-

-

-

-

17

Continent
niet instelbaar

Europa

Australië

-

-

-

-

18

Hoogte

≤ 600 m*

> 600 m

-

-

-

-

* fabrieksinstelling
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-

6.3.1 Toelichting inbedrijfsstellingsmenu

Parameter 01 en 02: instelwaarde warmwatertemperatuur
Bepaal eerst of een vrij instelbare temperatuur of een vast ingestelde temperatuur gewenst is en voer dit in bij
parameter 13.
Zoek in tabel 2 de gewenste maximaal instelbare temperatuur c.q. de gewenste vast ingestelde temperatuur op.
Voer de bijbehorende instelwaarden in bij parameter 01 en 02.
tabel 2: instelwaarde warmwatertemperatuur
gewenste
temperatuur

vrij instelbare temperatuur
parameter 13 = A
parameter 01

parameter 02

40°C

b

42°C

A

50°C
55°C

vast ingestelde temperatuur
parameter 13 = b
parameter 01

parameter 02

H

b

H

F

A

F

A

E

A

E

A

A

A

A

60°C

A

d

A

d

65°C

A

C

A*

C*

75°C

A

b

A

b

A

H

85°C

niet mogelijk

* fabrieksinstelling

Parameter 03: onderhoudsmelding
Wordt de onderhoudsmelding ingeschakeld dan verschijnt er een knipperende code 55 in het display nadat de
ingestelde periode is verstreken.
Nadat het onderhoud is uitgevoerd wordt de code gereset door 5 keer op de On/Off toets te drukken. Is de ingestelde
periode opnieuw verstreken dan verschijnt de knipperende code weer in het display.

Parameter 06: cascade opstelling met Rinnai HDC
Wordt een Rinnai toestel uit de HD-N serie in cascade opgesteld met een Rinnai toestel uit de HDC serie en
verbonden met een twin connect kabel, dan kan bij parameter 06 worden ingevoerd of er 1 of 2 toestellen standby
staan.
Wordt dit op 2 ingesteld dan komen beide toestellen altijd direct in bedrijf bij voldoende waterdoorstroming.
Staat dit op 1 ingesteld dan zal het primaire toestel als eerste in bedrijf komen, het secundaire toestel komt pas in
bedrijf als de waterdoorstroming toeneemt tot een niveau dat dit toestel nodig is.

Parameter 07 en 08: cascade opstelling
Worden cascade communicatie kabels toegepast, dan moet één van de toestellen als primair worden aangewezen.
Communicatie verloopt via dit toestel, de overige toestellen zijn secundair en moeten worden geadresseerd.
Kies een toestel dat als primair gaat functioneren en stel parameter 07 bij dit toestel in op b.
Bij de secundaire toestellen hoeft parameter 07 niet te worden ingesteld, de fabrieksinstelling staat al op secundair.
Het display van het primaire toestel toont de ingestelde temperatuur, deze temperatuur wordt door de secundaire
toestellen over genomen.
Het display van de secundaire toestellen toont "- - - ".
Adresseer nu de secundaire toestellen door in volgorde op de On/Off toets van deze toestellen te drukken. Als de
adressering gelukt is toont het display het bijbehorende adresnummer: "- 01", "- 02", etc. (figuur 17).
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figuur 17

Parameter 08 wordt alleen in het primaire toestel ingesteld, deze parameter bepaald het aantal toestellen dat standby
staat.
Toestellen die standby staan houden de debietregelklep geopend en komen direct in bedrijf bij voldoende
waterdoorstroming. Bij de overige toestellen is de debietregelklep gesloten, deze toestellen komen pas in bedrijf als
de waterdoorstroming toeneemt tot een niveau dat er extra toestellen nodig zijn.

Bij een opstelling van meerdere toestellen gecombineerd met een voorraadvat zijn cascade communicatie kabels
niet nodig om het systeem goed te laten functioneren.

Parameter 09: gassoort
Onderstaande gassoorten kunnen worden ingevoerd:
G31
G30
G20
G230
G25.3

: propaan
: butaan
: hoogcalorisch aardgas (H-gas)
: lucht/propaan (niet gebruikt in Nederland)
: laagcalorisch aardgas (K-gas)

Het toestel is af fabriek ingesteld voor G25.3. Alleen aanpassen van de parameter is onvoldoende om het toestel
voor een ander gassoort geschikt te maken, hiervoor is een ombouwset nodig (zie § 6).

Parameter 10: maximum doorstroming
Wordt parameter 10 op Hoog ingesteld dan wordt de bypassklep open gezet waardoor een hogere doorstroming
mogelijk wordt. Deze instelling werkt alleen wanneer een kleine temperatuurverhoging (maximaal 20°C) nodig is en
bij een temperatuurinstelling tot 42°C. Tevens moet de waterdruk minimaal 3 bar zijn om de hogere doorstroming te
bereiken.

Parameter 11: Auto reset
Als het toestel met de On/Off toets wordt uit- en weer ingeschakeld dan moet elke keer de gewenste temperatuur
met de pijltoetsen opnieuw moeten worden ingesteld. Wordt de Auto reset functie geactiveerd dan keert de laatst
ingestelde temperatuur automatisch weer terug. Deze functie is alleen nodig als parameter 13 op vrij instelbare
temperatuur is ingesteld.

Parameter 12: correctie warmwatertemperatuur
Om leidingverliezen te compenseren kan de ingestelde temperatuur met maximaal 3°C worden verhoogd. Deze
instelling werkt niet als de warmwatertemperatuur op 85°C is ingesteld.
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Parameter 13: vrij instelbare of vaste warmwatertemperatuur
Bij een vrij instelbare temperatuur kan de temperatuur met de pijltoetsen worden ingesteld tot de maximale waarde
die bij parameters 01 en 02 is ingevoerd. Na een spanningsonderbreking moet de gewenste temperatuur met de
pijltoetsen opnieuw worden ingesteld.
Bij een vast ingestelde temperatuur kan de temperatuur niet meer worden veranderd met de pijltoetsen en het toestel
kan ook niet worden uitgeschakeld met de On/Off toets. Na een spanningsonderbreking keert het toestel altijd terug
naar de vast ingestelde waarde die bij parameters 01 en 02 is ingevoerd.

Parameter 14: overschrijding gewenste temperatuur
Parameter 14 bepaalt de maximaal toegestane overschrijding van de gewenste temperatuur voordat de brander
wordt uitgeschakeld.
Deze instelling kan worden gebruikt bij een circulatieleiding met een te lage retourtemperatuur. Door de standaard
instelling van +3°C naar +6°C te veranderen wordt de circulatieleiding wordt verder opgewarmd zodat de
retourtemperatuur wordt verhoogd.
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6.3.2 Data overdracht bij vervanging van de besturingsprint

Indien de besturingsprint moet worden vervangen, dan kan de data (gassoort, modelnummer, fouthistorie, etc.) uit de
oude besturingsprint worden overgezet naar de nieuwe besturingsprint. Ga als volgt te werk:

1. Noteer de huidige parameter instellingen in tabel 1 (§ 5.3).
2. Schakel de elektrische voeding uit.
3. Verwijder het frontpaneel (zie § 7.1).
4. Verwijder de oude besturingsprint (rechtsonder in het toestel).
5. Verbind alle stekkers met de nieuwe besturingsprint en plaats deze in het toestel.
6. Verbind de nieuwe besturingsprint met oude m.b.v. de data overdracht kabel die met de nieuwe is meegeleverd,
zie figuur 18. De kabel wordt verbonden met de groene connector bovenin de nieuwe en de oude besturingsprint
7. Schakel de elektrische voeding in.
8. Op de besturingsprint bevinden zich twee toetsen (A en B), zie figuur 19.
Raak met uitzondering van de toetsen A en B geen andere delen van de besturingsprint aan.
Onderdelen van de besturingsprint worden gevoed met 230V.
9. Houdt toets B van de nieuwe besturingsprint ongeveer 1 seconde ingedrukt, in het display verschijnt "t".
10. Houdt toets A van de nieuwe besturingsprint ongeveer 1 seconde ingedrukt, in het display verschijnt de ingestelde
temperatuur en daarna knipperend "PAS".
Als in het display "bAd" verschijnt of als er binnen 10 seconden niets verschijnt, schakel dan de elektrische voeding
uit en herhaal stappen 7 t/m 10.
Als de data overdracht na herhaalde pogingen niet lukt moeten de parameters handmatig worden ingevoerd nadat
stappen 12 t/m 14 zijn voltooid.
11. Druk op toets B van de nieuwe besturingsprint om de data overdracht procedure te verlaten.
12. Schakel de elektrische voeding uit.
13. Verwijder de data overdracht kabel.
14. Schakel de elektrische voeding weer in.

figuur 18

figuur 19

23

7

OMBOUW NAAR ANDERE GASSOORT

Ombouw naar een andere gassoort is specialistisch
werk en mag alleen door een erkend installatiebedrijf
worden uitgevoerd.

Voor ombouw naar een andere gassoort is een ombouwset nodig,
deze kan bij B3 heating worden besteld.

De ombouwprocedure wordt uitgevoerd in 4 stappen:
• Vervangen gasrestrictie
• Vervangen luchtaanzuigbuis
• Instellen gassoort in het inbedrijfstellingmenu
• Controle werking

Vervangen gasrestrictie
1. Schakel de elektrische voeding uit.
2. Sluit de gaskraan voor het toestel
3. Verwijder het frontpaneel (zie § 7.1).
4. Verwijder de afdekplaat van de gasrestrictie (3 x schroef A), zie
figuur 20.

figuur 20

5. Verwijder de plastic gasrestrictie achter de afdekplaat, zie
figuur 21.
6. Plaats de nieuwe binnen- en buitenpakking op de gasrestrictie.
7. Plaats de nieuwe gasrestrictie.
Controleer of het juiste type wordt toegepast aan de hand van
de kleur / codering.
•

rood / LP: propaan G31, butaan G30

•

wit / NG1: hoogcalorisch aardgas G20 (H-gas)

•

geel / NG2: laagcalorisch aardgas G25.3 (K-gas)

8. Controleer of de buitenpakking juist geplaatst is; de zijde met
groef moet richting de afdekplaat wijzen.
9. Monteer de afdekplaat met de 3 schroeven.

Vervangen luchtaanzuigbuis

figuur 21

1. Verwijder de ventilator/gasblok unit en de luchtaanzuigbuis
(zie § 7.4).
2. Monteer de nieuwe luchtaanzuigbuis.
Controleer of het juiste type wordt toegepast aan de hand van
de kleur markering.
•

Zwarte aanzuigbuis zonder markering:
propaan G31
butaan G30
hoogcalorisch aardgas G20 (H-gas)

•

Zwarte aanzuigbuis met gele markering (figuur 22):
laagcalorisch aardgas G25.3 (K-gas)

3. Monteer de ventilator/gasblok unit.
figuur 22
24

Instellen gassoort in het inbedrijfstellingmenu
1. Schakel de elektrische voeding in.
2. Op de besturingsprint (rechtsonder in het toestel) bevinden zich
twee toetsen (A en B), zie figuur 23.
Raak met uitzondering van de toetsen A en B
geen andere delen van de besturingsprint aan.
Onderdelen van de besturingsprint worden
gevoed met 230V.
3. Houdt toets A ongeveer 1 seconde ingedrukt, in het display
verschijnt parameter 01 gevolgd door een letter. De letter geeft
de actuele instelwaarde aan.
4. Gebruik de pijltoetsen  en  op het bedieningspaneel om
parameter 09 te selecteren.

figuur 23

5. Druk herhaaldelijk op de On/Off toets om de gewenste instelwaarde te selecteren.
09A: propaan G31
09b: butaan G30
09C: hoogcalorisch aardgas G20 (H-gas)
09d: niet van toepassing
09E: laagcalorisch aardgas G25.3 (K-gas)
6. Houdt toets A ongeveer 1 seconde ingedrukt om het inbedrijfstellingsmenu te verlaten.
7. Plak het meegeleverde label met gegevens van het nieuwe gassoort en de aansluitdruk over de oude gegevens
onderaan de typeplaat.

Controle werking
1. Open de gaskraan.
2. Stel het toestel in werking.
3. Controleer op gasdichtheid.
4. Controleer de verbranding (zie § 7.5).
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8

ONDERHOUD

• Voordat met onderhoudswerkzaamheden wordt begonnen moet de gaskraan voor het toestel worden
gesloten en moet de spanning worden uitgeschakeld.
• De werkzaamheden mogen alleen door een erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd.
• Vervang bij onderhoud altijd de pakkingen van de losgenomen onderdelen.
• Gebruik alleen originele Rinnai onderdelen.

Ten behoeve van het onderhoud kunnen servicesets bij B3 heating worden besteld.

Afhankelijk van de plaats van opstelling en intensiteit van gebruik zullen minimaal eenmaal per twee jaar de volgende
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd:
•

Reinigen waterfilter

•

Reinigen luchtfilter

•

Reinigen venturi-klep

•

Reinigen ventilator

•

Reinigen brander

•

Controle verbranding

•

Indien nodig ontkalken van de warmtewisselaar

De bedrijfsuren kunnen worden uitgelezen via parameter 03 in het infomenu (zie § 8), noteer dit in het
onderhoudsrapport.

In de volgende paragrafen is beschreven hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd.

8.1

Verwijderen frontpaneel

Verwijder de beide kunststoflijsten; druk op de boven- en onderzijde van
de lijst en duw dan naar buiten.
Verwijder de 4 schroeven van het frontpaneel.
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8.2

Reinigen waterfilter

- Het waterfilter bevindt zich in de koudwateraansluiting onder het toestel.
- Sluit de serviceafsluiters in de koud- en warmwaterleiding onder het toestel.
- Open de aftap (A) onder het toestel.
- Draai de schroefdop (B) los en trek deze uit de
aansluiting, vang het water op wat nu uit het toestel
loopt. Het filter (C) komt samen met de schroefdop
uit de aansluiting.
- Spoel het waterfilter met water schoon.

8.3

Reinigen luchtfilter

- Het luchtfilter bevindt zich rechtsboven in het toestel.
- Trek het luchtfilter uit het toestel.
- Reinig het luchtfilter met een zachte borstel of met
perslucht.

27

8.4

Reinigen venturi-klep, ventilator en brander

Deze werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als men over nieuwe pakkingen beschikt.

1. Neem de ontstekingskabel (A) en ionisatiekabel (B)
los van de elektrodes.
2. Neem de volgende stekkerverbindingen los
(vergrendellip induwen):
- rookgastemperatuursensor en ventilatormotor (C)
- venturi-klepmotor (D)
- gasblok (E)

3. Verwijder de klembeugel onder het gasblok.
Hiervoor schroef F verwijderen en daarna de
klembeugel naar achteren weg draaien.
4. Trek de gasleiding (G) naar beneden uit het gasblok.

5. Verwijder de schroeven H.
6. Kantel de ventilator/gasblok unit naar voren en
verwijder het uit het toestel.
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7. Verwijder de luchtaanzuigbuis (schroeven J).
8. Verwijder de ventilator (schroeven K).

9. Reinig de venturi-klep aan beide zijden met een
zachte borstel of perslucht.

10. Reinig de ventilator via de aanzuigopening met
perslucht.
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11. Controleer
de
terugslagklep,
vervang
de
terugslagklep als deze beschadigd is of niet meer
volledig afsluit.

12. Verwijder de terugslagklep en blaas de binnenzijde
van de brander schoon met perslucht.

13. Monteer alles weer in omgekeerde volgorde en
gebruik hierbij nieuwe pakkingen

8.5

Controle verbranding

De gas/luchtverhouding wordt elektronisch geregeld en is door de fabriek ingesteld, wijziging van deze instelling is niet
nodig. Voor alle gassoorten geldt dat de CO2 waarde varieert tussen minimaal 8,1% bij laaglast en maximaal 9,3% bij
vollast.

Controleer de CO waarde:
- monteer het frontpaneel.
- verwijder de afdekdop van het rookgasmeetpunt in de rookgasaansluiting
- plaats de meetsonde van de rookgasanalyser in het rookgasmeetpunt
- zorg voor voldoende warmwaterafname zodat het toestel op vollast in bedrijf is
- wacht totdat de uitlezing van de CO waarde stabiel is
- de maximaal toegestane CO meetwaarde is 250 ppm

Indien de waarnemingen afwijken dan controleer dan op:
- gasvoordruk
- ingestelde gassoort, zie § 5.3 en § 5.3.1 (parameter 09)
- rookgasrecirculatie
- vervuiling van brander en warmtewisselaar, zie § 7.6
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8.6

Reinigen warmtewisselaar

Reiniging van de warmtewisselaar is alleen nodig bij een afwijkende verbranding, zie § 7.5.
Deze werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als men over nieuwe pakkingen en o-ringen
beschikt.

1. Verwijder de ventilator/gasblok unit (zie § 7.4)
2. Verwijder de terugslagklep.

3. Duw het bedieningspaneel omhoog en verwijder het
uit het metalen frame.
4. Verwijder het metalen frame (schroef A).

5. Sluit de serviceafsluiters in de koud- en warmwaterleiding onder het toestel.
6. Tap het toestel af.
7. Neem vorstbeveiligingselementen los van
warmwateruitlaat- en koudwaterinlaatleiding.

de

8. Verwijder de warmwateruitlaatleiding, de bypassleiding en koudwaterinlaatleiding. Hiervoor de clips
(bovenzijde leiding) en de klembeugels met schroef
(onderzijde leiding) verwijderen.
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9. Verwijder de condensslang onder de warmtewisselaar.

10. Haal de kabelboom onder de warmtewisselaar uit de
kabelhouders.
11. Neem de volgende stekkerverbindingen los
(vergrendellip induwen):
- groene stekker (B) temperatuursensor warmtewisselaar
- oranje stekker (C) vorstbeveiligingselement
linkerzijde warmtewisselaar
- roze
stekker
(D)
vorstbeveiligingselement
onderzijde warmtewisselaar

12. Haal het vorstbeveiligingselement (E) aan de
rechterzijde los van de warmtewisselaar.
13. Neem de grijze stekker (F) van de maximaal
beveiliging los.

32

14. Verwijder de 4 schroeven (G) aan de onderzijde van
de warmtewisselaar.

15. Verwijder de schroef (H) aan de bovenzijde van de
rookgaskast.
16. Verwijder de 2 schroeven (J) aan de bovenzijde van
de warmtewisselaar en til de warmtewisselaar uit het
toestel.

17. Verwijder de kabelhouders aan de onderzijde van de
warmtewisselaar.
18. Verwijder de rookgaskast (9 x schroef K)
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19. Verwijder de branderdeksel (8 x schroef L).

20. Verwijder de brander (kit op de hoeken doorsnijden).
21. Reinig de brander en warmtewisselaar met een
stofzuiger of perslucht.
22. Plaats de brander weer terug op de
warmtewisselaar,
breng
een
dunne
laag
hittebestendige kit aan in de hoeken.

23. Leg de pakking van de branderdeksel in de rand van
de branderdeksel en monteer dan de branderdeksel
op de warmtewisselaar.
24. Monteer alles weer in omgekeerd volgorde, gebruik
hierbij nieuwe pakkingen en o-ringen.
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8.7

Ontkalken van de warmtewisselaar

Afhankelijk van de ingestelde watertemperatuur en de waterhardheid kan er zich in de warmtewisselaar kalk afzetten
en moet de warmtewisselaar gereinigd worden, gebeurt dit niet dan kan dit tot schade aan de warmtewisselaar leiden.
Schade als gevolg van kalkafzetting valt niet onder de garantie.

Een indicatie van kalkafzetting in de warmtewisselaar is:
- Kookgeluiden in de warmtewisselaar
- Een rookgastemperatuur van meer dan 80°C bij vollastbedrijf. Zorg voor voldoende warmwaterafname zodat het
toestel op vollast in bedrijf is en controleer dan de rookgastemperatuur via parameter 21 in het infomenu (zie § 8).
- Bij een temperatuurinstelling van minimaal 65°C; als de temperatuur van de warmtewisselaarsensor minimaal 3°C
hoger is dan de warmwateruitlaatsensor. Dit kan worden gecontroleerd via parameters 11 (warmtewisselaarsensor)
en 02 (warmwateruitlaatsensor) in het infomenu (zie § 8).
- Storingscode 14.

Ga als volgt te werk:
- Stel de watertemperatuur in op minimaal 65°C (zie § 5.1). Bij deze
instelling wordt de bypassklep gesloten en stroomt het
ontkalkingsmiddel volledig door de warmtewisselaar.
- Open een kraan zodat het toestel in bedrijf komt.
- Schakel de spanning naar het toestel uit terwijl dit nog in bedrijf is.
- Sluit de kraan.
- Is er een circulatiepomp aanwezig, schakel deze dan uit.
- Sluit een pomp en tank met ontkalkingsmiddel aan volgens figuur
24.
- Sluit de serviceafsluiters 1 en 2.
- Open de vul- en aftapkranen 3 en 4.
- Schakel de pomp in.
- Volg de instructies van het ontkalkingsmiddel.
- Schakel de pomp uit nadat het ontkalkingsproces is voltooid.
- Neem de afvoerslang uit de tank en houdt deze in een gootsteen of
emmer.
- Sluit vul- en aftapkraan 3.
- Open serviceafsluiter 1 en houdt serviceafsluiter 2 gesloten.
- Laat water via de afvoerslang gedurende 5 minuten doorspoelen.
- Sluit serviceafsluiter 1.
- Sluit vul- en aftapkraan 4.
- Koppel de slangen los van beide vul- en aftapkranen.
- Open de serviceafsluiters 1 en 2.
- Schakel de spanning naar het toestel in.
- Indien van toepassing, schakel de spanning naar de circulatiepomp
weer in.
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figuur 24

9

INFOMENU

Via het infomenu kunnen diverse sensoren en gegevens worden uitgelezen. Toegang tot het infomenu wordt als volgt
verkregen:
1. Schakel het toestel uit met de On/Off toets (niet van toepassing bij
vast ingestelde temperatuur).
2. Houd toets  2 seconden ingedrukt en druk dan gelijktijdig op de
On/Off toets.
3. In het display verschijnt "01", dit is het parameter nummer, kort
daarna verschijnt de bijbehorende data in het display.
4. Druk nogmaals op de On/Off toets om het toestel in te schakelen
(niet van toepassing bij vast ingestelde temperatuur).
5. Open een warmwaterkraan zodat het toestel in bedrijf komt.
6. Met de toetsen  en  kan door de verschillende parameters
worden gebladerd en de gewenste informatie worden uitgelezen, zie
tabel 3.
7. Herhaal stap 2 om weer terug te keren naar het normale display.

tabel 3: parameters infomenu
Nr.

Omschrijving

Eenheid

Toelichting

01

Waterdoorstroming

0,1 l/min

123 = 12,3 l/min

02

Temperatuursensor warmwateruitlaat

°C

65 = 65°C

03

Bedrijfsuren brander

100 uur

6 = 600 uur

04

Branderstarts

100
10.000
1.000.000

9 = 900 starts
90 - = 900.000 starts
6 - - = 6.000.000 starts

05

Ventilator frequentie

Hz

200 = 200 Hz

06

Aantal en type aangesloten afstandsbedieningen

07

Positie debietregelklep

08

Temperatuursensor koudwaterinlaat

°C

10 = 10°C

09

Stroom ventilator

10 mA

6 = 60 mA

10

Volume badvulling
(alleen in combinatie met type BC afstandsbediening)

l

100 = 100 l

11

Temperatuursensor warmtewisselaar

°C

65 = 65°C

12

Positie bypassklep

15

Temperatuursensor vorstbeveiliging

°C

10 = 10°C

21

Temperatuursensor rookgas

°C

40 = 40°C

A1

Alleen voor fabrieksgebruik

A2

Alleen voor fabrieksgebruik

A3

Alleen voor fabrieksgebruik

C0

Alleen voor fabrieksgebruik

C1

Alleen voor fabrieksgebruik

C2

Alleen voor fabrieksgebruik

000 tot 999
10 - tot 99 1 - - tot 6 - -

geen afstandsbediening = 100
1 x type MC = - - 1
1 x type BC = - 1 0 = midden
1 = open
2 = dicht

11 = dicht
111 = open
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10 STORINGSMELDINGEN

In geval zich een storing voordoet verschijnt er in het display van het toestel een knipperende code. Indien er een
afstandsbediening is aangesloten dan verschijnt ook hier de knipperende code. Tabel 4 geeft de betekenis van de
verschillende codes.

De storingscode wordt opgeheven als de doorstroming door het toestel stopt en de spanning wordt onderbroken. Sluit
daartoe de warmwaterkranen en schakel een eventueel aanwezige circulatiepomp uit. Schakel de spanning uit, wacht
tot het display dooft en schakel dan de spanning weer in. Herstelt de code zich dan kan het zijn dat de
warmwatertemperatuur opnieuw moet worden ingesteld met de pijltoetsen op het bedieningspaneel.

Het is ook mogelijk om de laatste 9 storingscodes uitlezen, ga als volgt te werk:
1. Schakel het toestel uit met de On/Off toets (niet van toepassing bij
vast ingestelde temperatuur).
2. Houd de On/Off toets 2 seconden ingedrukt en druk dan gelijktijdig
op toets .
3. In het display verschijnen nu in volgorde de laatste 9 foutcodes,
eerst het volgorde nummer en daarna de bijbehorende foutcode.
4. Heeft er zich geen fout voor gedaan, dan verschijnt er "- -" in het
display.
5. Herhaal stap 2 om weer terug te keren naar het normale display.

tabel 4: storingscodes
Code
-

Omschrijving

Mogelijke oorzaak, handelingen *

Geen storingscode in display,
toestel komt niet in bedrijf.

- Zorg ervoor dat er geen doorstroming door het toestel is en
schakel de elektrische voeding opnieuw in.
- Controleer de zekeringen op de besturingsprint
- Controleer het filter in de koudwateraansluiting
- Vervang de debietsensor

-

05

Geen storingscode in display,
circulatieleiding of voorraadvat
komt niet op temperatuur

- Controleer het filter in de koudwateraansluiting

Bypassklep

- Controleer de bedrading en stekker naar de bypassklep

- Controleer de circulatiepomp in het systeem

- Controleer de weerstanden van de bypassklep
- Vervang de bypassklep
10

Te veel weerstand
rookgasafvoer/luchttoevoer of
verstopping condensafvoer

- Controleer het luchtfilter
- Controleer de condensafvoer op verstopping
- Controleer het rookgasafvoer/luchttoevoer systeem op
verstopping
- Controleer of de terugslagklep vrij kan bewegen
- Controleer de ventilator op vervuiling

11

Geen ontsteking van de brander

- Geen gastoevoer of te lage gasvoordruk
- Controleer de ionisatie- en ontstekingselektrode
- Controleer de aardingskabel van de besturingsprint
- Controleer in het inbedrijfstellingsmenu of de gassoort juist is
ingesteld (zie § 5.3)
- Controleer de werking van de ontstekingstrafo
- Controleer de weerstand van de gasblok-magneetklep (zie § 15)
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Storingscodes (vervolg)
Code

Omschrijving

Mogelijke oorzaak, handelingen *

12

Verlies vlamsignaal tijdens
branderbedrijf

- Controleer de gasvoordruk
- Controleer op recirculatie rookgassen
- Controleer de ionisatie-elektrode
- Controleer in het inbedrijfstellingsmenu of de gassoort juist is
ingesteld (zie § 5.3)

14

Ingrijpen maximaal beveiliging

- Controleer de weerstand van de maximaal beveiliging (< 1)
- Bypassklep laat te veel door
- Kalkafzetting, reinig de warmtewisselaar (zie § 7.7)

15

Venturi-klep

- Controleer de weerstanden van de venturi-klepmotor (zie § 15)
- Vervang de venturi/gasblok unit

16

Uitgaande temperatuur stijgt te
ver boven gewenste waarde

- Controleer op pendelen veroorzaakt door te lage doorstroming in
een circulatiesysteem
- Controleer de warmwateruitlaat sensor
- Controleer of de ventilatormotor normaal werkt
- Vervang het gasblok

17

Verstopping venturi

- Controleer de punten vermeld onder storingscode 10
- Controleer de venturi

19

Elektrische aarding

- Controleer de elektrische componenten op kortsluiting

21

Data overdracht fout

- Als de besturingsprint is vervangen controleer dan of de data
overdracht procedure is uitgevoerd (zie § 5.3.2)

25

Ingrijpen veiligheidsoverloopschakelaar condenspomp

- Controleer de condenspomp
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Temperatuursensor
warmwateruitlaat

- Controleer de warmwateruitlaatsensor (zie § 15)

Temperatuursensor
warmtewisselaar

- Controleer de warmtewisselaarsensor (zie § 15)

Temperatuursensor rookgas

- Controleer de rookgassensor (zie § 15)
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38

- Controleer de bedrading en stekker naar de sensor

- Controleer de bedrading en stekker naar sensor

- Controleer de bedrading en stekker naar de sensor
41

51

52

Temperatuursensor
vorstbeveiliging

- Controleer de vorstbeveiligingssensor (zie § 15)

Temperatuursensor
koudwaterinlaat

- Controleer de koudwaterinlaatsensor (zie § 15)

Gasblok

- Controleer de ionisatie-elektrode en kabel op beschadiging

- Controleer de bedrading en stekker naar de sensor

- Controleer de bedrading en stekker naar de sensor

- Controleer de weerstand van de gasblok-magneetklep (zie § 15)
55

Onderhoudsmelding

- Er dient onderhoud te worden uitgevoerd
De melding wordt gereset door binnen 5 seconden 5 maal op de
On/Off toets te drukken

54

Hoge rookgastemperatuur

- Controleer de condensafvoer op verstopping
- Controleer of de ingaande temperatuur niet te hoog is
- Kalkafzetting, reinig de warmtewisselaar (zie § 7.7)
- Controleer de warmtewisselaar op rookgaszijdige vervuiling

61

Ventilator

- Controleer of de waaier vrij draait
- Controleer de bedrading en stekker naar de ventilator
- Vervang de ventilator
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Storingscodes (vervolg)
Code
63

Omschrijving

Mogelijke oorzaak, handelingen *

Doorstroming recirculatie te laag

- Controleer het filter in de koudwateraansluiting
- Controleer de doorstroming (zie § 8)

65

Debietregelklep

- Controleer de bedrading en stekker naar de debietregelklep
- Controleer de weerstanden van de debietregelklep (zie § 15)
- Vervang de debietregelklep

70

Besturingsprint

- Vervang de besturingsprint

71

Magneetklep gasblok

- Controleer de bedrading en stekker naar het gasblok
- Vervang de besturingsprint

72

Fout ionisatie(vlam)signaal

- Controleer de ionisatie-elektrode
- Controleer of de warmtewisselaar niet lekt

5E

Storingsmelding bij
cascadeopstelling

- Op het primaire toestel wordt afwisselend 5E en de ingestelde
temperatuur weergegeven, op één van de secundaire toestellen
wordt een storingscode weergeven

FF

Markering

- Alleen zichtbaar in fouthistorie, wordt ingevoerd na
servicewerkzaamheden. Hierdoor wordt duidelijk welke
storingscodes zich na de servicewerkzaamheden hebben
voorgedaan.
Wordt ingevoerd door de pijltoetsen toetsen  en  en de
On/Off toets gelijktijdig in te drukken. In het display verschijnt FF.
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11 LANGERE TIJD BUITEN BEDRIJF STELLEN

Wordt het toestel langere tijd niet gebruikt dan is het aan te raden het toestel af te tappen. Ga als volgt te werk:
- Sluit de watertoevoer af.
- Haal de stekker uit de wandcontactdoos
- Sluit de gaskraan
- Open een warmwaterkraan.
- Sluit de serviceafsluiters in de koud- en warmwaterleiding onder het toestel.
- Open de aftap (A) onder het toestel en vang het
water op.
- Draai de schroefdop (B) los en trek deze uit de
aansluiting, vang het water op wat nu uit het
toestel loopt. Het filter (C) komt samen met de
schroefdop uit de aansluiting. Vang het water op.
- Verwijder de aftapplug van de sifon (D) en vang
het water op.
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12 AFMETINGEN
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13 TECHNISCHE GEGEVENS

Model
Algemeen
gewicht
maximum waterdruk
minimum waterdruk
tapdrempel

kg
bar
bar
l/min

HD-N1300i

HD-N1600i

28
10,0
2,0
1,5

29
10,0
2,0
1,5

II2EK3P, II2EK3B/P
C13, C33, C53, C83P, B33P

gascategorie
type rookgasafvoersysteem
Aardgas G25.3 (K-gas)
nom. belasting Hs (bovenw.)
nom. belasting Hi (onderw.)
nom. vermogen
gasverbruik
voordruk (nominaal)

kW
kW
kW
m3/h
mbar

4,5 - 48,3
4,1 - 43,5
4,3 - 46,3
5,25
25

4,5 - 59,7
4,1 - 53,7
4,3 - 57,1
6,46
25

Aardgas G20 (H-gas)
nom. belasting Hs (bovenw.)
nom. belasting Hi (onderw.)
nom. vermogen
gasverbruik
voordruk (nominaal)

kW
kW
kW
m3/h
mbar

4,4 - 47,0
4,0 - 42,3
4,2 - 45,0
4,48
20

4,4 - 57,9
4,0 - 52,1
4,2 - 55,5
5,51
20

Propaan G31
nom. belasting Hs (bovenw.)
nom. belasting Hi (onderw.)
nom. vermogen
gasverbruik
voordruk (nominaal)

kW
kW
kW
kg/h
mbar

4,4 - 47,0
4,0 - 43,2
4,2 - 45,0
3,36
30

4,4 - 57,9
4,0 - 53,3
4,2 - 55,5
4,14
30

Butaan G30
nom. belasting Hs (bovenw.)
nom. belasting Hi (onderw.)
nom. vermogen
gasverbruik
voordruk (nominaal)

kW
kW
kW
kg/h
mbar

5,0 - 47,0
4,6 - 43,4
4,8 - 45,0
3,41
30

5,0 - 57,9
4,6 - 53,4
4,8 - 55,5
4,19
30

Rookgas
rookgastemperatuur
CO2 (max. / min. belasting)
CO (max. / min. belasting)
NOx emissie Hs (bovenwaarde)

°C
%
ppm
mg/kWh

< 70
9,3 / 8,2
107 / 0
27

< 70
9,3 / 8,1
122 / 6
27

230/50
55 / 3 / 150
IPx4D

230/50
75 / 3 / 150
IPx4D

¾
¾
½
80/125

¾
¾
½
80/125

Elektrisch
aansluiting
V/Hz
opgenomen vermogen (normaal bedrijf / vorstbeveiliging) W
beschermingsgraad
Aansluitingen
water (buitendraad)
gas (buitendraad)
condensafvoer (buitendraad)
rookgasafvoer/luchttoevoer (concentrisch)

"
"
"
mm
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Waterzijdige weerstand

Curve 1:
bypassklep volledig gesloten
temperatuurinstelling  65°C

Curve 2:
bypassklep volledig open
temperatuurinstelling  37°C

Tapcapaciteit
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14 PRODUCTKAART

Conform EU-verordening nr. 812/2013

Handelsmerk

Typeaanduiding

Opgegeven capaciteitsprofiel
Energie-efficiëntieklasse

Rinnai

Rinnai

HD-N1300i

HD-N1600i

REU-N2635FFC-E

REU-N3237FFC-E

XL

XXL

A

A

86,9

85,7

Energie-efficiëntie van waterverwarming (ηwh)

%

Jaarlijkse elektriciteitsverbruik (AEC)

kWh

20

22

Jaarlijkse brandstofverbruik (AFC)

GJ

17

22

Fabrieksinstelling temperatuur

°C

65

65

Geluidsvermogensniveau, binnen (LWA)

dB

59

59
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15 ELEKTRISCH SCHEMA
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16 ELEKTRISCHE COMPONENTEN

Onderdeel

Connector

Kleur

Meetwaarde

elektrische voeding

A

bruin - blauw

230 V AC

ontstekingstrafo

D2

rood - zwart

11 - 14 V DC (tijdens ontsteken)

ventilator

D3

rood - zwart
wit - zwart
geel - zwart

7 - 48 V DC (tijdens bedrijf)
2 - 14 V DC (tijdens bedrijf)
11 - 14 V DC

D4

rood - roze
wit - blauw
grijs - oranje

40 - 60 

debietregelklep

venturi-klep

D5

blauw - wit
geel - rood

33 - 43 

bypassklep

D6

rood - roze
wit - blauw

40 - 60 

gasblok

D7

geel - zwart

15 - 25 
11 - 14 V DC (tijdens bedrijf)

temperatuursensor warmwateruitlaat

H1

wit - wit (nr. 1-2)
wit - wit (nr. 3-4)

15C: 11,4 - 14,0 k

temperatuursensor koudwaterinlaat

H2

wit - wit

45C: 3,6 - 4,5 k

temperatuursensor rookgas

H3

wit - wit

60C: 2,2 - 2,7 k

temperatuursensor warmtewisselaar

H4

wit - wit

105°C: 0,6 - 0,8 k

40 - 60 
11 - 14 V DC
33 - 43 
40 - 60 

30C: 6,4 - 7,8 k

0C: 38 - 43 k
temperatuursensor vorstbeveiliging

H5

zwart - zwart

10C: 22 - 26 k
20C: 11 - 14 k

maximaal beveiliging

H6

zwart - zwart

<1

debietsensor

H7

zwart - rood
geel - zwart

11 - 14 V DC
4 - 7 V DC (puls > 6 Hz - 1,0 l/min)

veiligheidsoverloopschakelaar
condenspomp

H8

wit - wit

11 - 14 V DC

afstandsbediening

K

wit - wit

11 - 14 V DC

Beveiliging
Ionisatiestroom

: > 1A

Maximaal beveiliging : 110°C
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17 ONDERDELEN
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18 GARANTIEVOORWAARDEN

Indien het Rinnai HD-N doorstroomtoestel is geïnstalleerd en afgesteld volgens de voor dit toestel geldende
installatievoorschriften en onderhouden volgens de voor dit toestel geldende onderhoudsinstructies, zal B3 heating bv:

Voor de tijd van twee jaar na datum van installatie onderdelen, welke na onderzoek door B3 heating bv defect blijken te
zijn ten gevolge van materiaal- of fabricagefouten, naar eigen keuze vervangen of repareren.

Voor de tijd van vijf jaar of 20.000 bedrijfsuren (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt) na datum van de installatie
een nieuwe warmtewisselaar beschikbaar stellen, indien onderzoek door B3 heating bv uitwijst dat de warmtewisselaar
defect is ten gevolge van materiaal- en/of fabricagefouten.

Levering van de vervangende onderdelen of warmtewisselaar geschiedt franco. Alle overige kosten verbonden aan het
uitwisselen van de onderdelen of warmtewisselaar zijn voor rekening van de koper. Voor de nieuw geleverde onderdelen
of warmtewisselaar geldt de nog niet verstreken garantie periode vanaf de datum van installatie.

Deze garantie vervalt indien:
a. Het toestel niet goed, of geheel niet functioneert ten gevolge van ondeskundige installatie, gebruik of reparatie, of ten
gevolge van beschadiging door brand, overstroming of dergelijke.
b. Het toestel op welke wijze dan ook, gemodificeerd of gewijzigd is.
c. Het toestel niet op de oorspronkelijke plaats geïnstalleerd blijft.
d. Het toestel niet goed, of geheel niet functioneert, ten gevolge van een agressieve omgevingslucht of chemische
dampen in de verbrandingslucht.
e. Het toestel niet goed, of geheel niet functioneert, ten gevolge van toegevoerd water met een kwaliteit die afwijkt
van de in de installatievoorschriften voorgeschreven kwaliteit.
f.

Het toestel niet goed, of geheel niet functioneert, omdat kalkaanslag niet tijdig uit de warmtewisselaar is verwijderd.

Buiten de hierboven genoemde garantie kan B3 heating bv nimmer aansprakelijk worden gesteld voor direct of indirect
geleden schade.

B3 heating bv
Omhoeken 13
5301 BD Zaltbommel
Tel: 085 489 12 00
www.b3heating.nl
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