Opstart en gebruikershandleiding.
ACV exelence 32.

Opstarten.
Het opstarten van de CV ketel gebeurt door de bediening van de aan/uit shakelaar op het
frontpaneel.
1. Vergewis u ervan dat de afsluitkraan aan de gasteller en de gaskraan onder de CV
ketel open staan.
Een gaskraan staat open als de hendel in dezelfde richting staat als de lengte van de
kraan.
2. Controleer ook of de druk op de Manometer hoger staat dan 1,5 bar.
Indien niet, dan kan deze verhoogd worden door het openen van beide rode hendeltjes
onder de CV ketel.
Open eerst één hendel en kijk naar de Manometer terwijl u het tweede hendeltje
opent. Waneer de druk op 1.8 bar staat sluit u beide kraantjes terug af.
Op de afbeelding staat de kraan open.

3. Plaats de Aan /Uit Schakelaar in de positie waarbij er een groen lichtje brandt. Nu zal
de CV ketel automatisch opstarten. Waneer er na een tijdje op het display
verschijnt, moet je de de aan/uit schakelaar even uit en weer aan schakelen. Dit kan
gebeuren als er nog lucht in de gasleiding aanwezig is.

Ontluchten.
Bij het opstarten van de installatie door de installateur werden alle radiatoren en de
verwarmingsketel ontlucht.
Toch is het niet mogelijk om alle lucht in één keer uit de installatie te verwijderen.
Moest er een radiator niet of maar voor de helft opwarmen.
Dan is dit hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de
aanwezigheid van lucht.
Het ontluchten gebeurt het beste na het uitschakelen
van de CV ketel. En met het sleuteltje u overhandigt
bij de opstart door de technieker.
Iedere radiator is voorzien van een ontluchter (zie afb.).
Met het sleuteltje (ook mogelijk met een kleine schroevendraaier) moet
deze ontluchter geopend worden tot er alleen maar water (geen lucht)
meer uitkomt.
Ook bovenaan de CV ketel is een dergelijke ontluchter geplaatst die
minstens 1maal per jaar, (het beste voor het eerste gebruik na de zomer)
ontlucht dient te worden.
Na het ontluchten is het belangrijk de druk op de manometer te controleren en indien nodig
aan te passen (zie rubriek opstarten).
Daarna de CV weer opstarten met de aan/uit knop.

Regeling.
In het boekje bevestigd aan het bedieningspaneel, staat beschreven hoe de instellingen van de
watertemperatuur, en het uitschakelen van de centrale verwarming en warm water productie
gewijzigd moeten worden.
I. Temperatuur warm water productie.(aangeraden 60°)
II. Het aan of uitschakelen van de warm water productie. (dient steeds de waarde 01 te
hebben).

III. Het aan of uit schakelen van de centrale verwarming.(dient steeds de waarde 01 te
hebben). Daar dit type van verwarmings ketel zonder reservoir voor centrale
verwarming werkt, is het voldoende in de zomermaanden de kamerthermostaat uit te
doen of op het minimum te plaatsen. Om geen meerverbruik te hebben van
verwarming in de zomermaanden. (geen zomer winter stand nodig).
IV. Temperatuur van het water dat door de radiatoren word gestuurd. Indien er word
gewerkt met een buitensonde (wat normaal het geval is), dient deze op 85° worden
ingesteld. De temperatuur die door de radiatoren word geduwd is dan afhankelijk van
de buitentemperatuur.

Nota.
!!! Controleer met regelmaat de druk op de verwarmingsinstallatie !!!
Daar deze is uitgerust met automatische ontluchters (en er in een nieuwe installatie veel lucht
aanwezig is) is het volstrekt normaal dat de druk de eerste weken en maanden zakt.
Wel tijdig bijvullen.
!!!Laat uw huis niet te veel afkoelen!!!
Maak indien mogelijk gebruik van de mogelijkheden van u thermostaat.
Laat uw verwarming bij nacht en de uren dat u afwezig bent op een verlaagde temperatuur
werken. Deze temperatuur is het best 4 à 5° lager dan de temperatuur bij aanwezigheid.
Als u keteltemperatuur geregeld word door een buitenvoeler, is het aan te raden de
verwarming in te schakelen één uur voor thuiskomst of één uur voor u opstaat. Dit door het
programmeren van uw klokthermostaat.
Dit is nodig omdat de Condensatieketel op een lagere temperatuur werkt, waardoor de
radiatoren (vooral in herfst en lente) niet echt heet worden  gevolg, trager opwarmen van de
woonst

Eerste hulp bij problemen.
De CV ketel werkt niet meer.
Indien er op het display
verschijnt afgewisseld door
betekent dit dat
er te weinig water druk op de installatie aanwezig is.
Verhoog de water druk zoals beschreven in de rubriek opstart en schakel het toestel uit en
daarna weer in.
Indien er op het display
verschijnt. Controleer of de gaskraan van het toestel en
aan de teller openstaan. Schakel het toestel uit en daarna weer in.
Indien er niks op het display verschijnt en de aan uit schakelaar niet groen oplicht. Controleer
of alle zekeringen aanstaan.

Bij alle andere problemen, gelieve contact op te nemen met de firma Vervaeke-Matton op het
nummer 056/41.04.73.

