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Soms worden in deze handleiding de volgende symbolen gebruikt:

b = voor

handelingen waarbij zeer voorzichtig
gehandeld moet worden en een passende
voorbereiding noodzakelijk is

a = voor handelingen die ABSOLUUT NIET verricht mogen worden

Deze handleiding Code 20091439 1 (04/17) bevat 20
pagina’s.
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Geachte Klant,
Wij danken u om de voorkeur gegeven te hebben aan een verwarmingsketel TAU UNIT OIL FLEX
r, een vernieuwend, modern en kwaliteitsvol product met een hoog rendement, maximale
geruisloosheid en veiligheid voor een heel lange tijd, vooral wanneer u de verwarmingsketel toevertrouwt aan een Technische Servicedienst van r waar het personeel speciaal voorbereid en
opgeleid is om een maximaal niveau van efficiëntie in stand te houden, met zo weinig mogelijk
bedrijfskosten voor u, en indien nodig kan beschikken over originele reserveonderdelen.

Deze handleiding, die voor uw gebruik bestemd is, bevat belangrijke aanwijzingen en tips die u in
acht moet nemen om uw verwarmingsketel op correcte manier te gebruiken..

Riello N.V.
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FUNDAMENTELE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
We herinneren eraan dat u bij het gebruik van producten die werken op brandstof, elektriciteit en water, een aantal
fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht moet nemen:

a Het

a Het is verboden te trekken aan de kabels die uit

a Het

a Het is verboden de afmetingen van de eventuele

is verboden te laten
gebruiken door kinderen en
mindervaliden die niet bijgestaan worden.

is verboden elektrische
apparaten of installaties in te schakelen, zoals schakelaars, huishoudelijke
toestellen wanneer de geur van brandstof of onverbrande
brandstof wordt waargenomen. In dat geval:
- doe ramen en deuren open om de ruimte te verluchten;
- schakel de brandstofopsporende inrichting uit;
- roep de assistentie in van de Technische servicedienst van r of van vakbekwame personen.

a Het is verboden om het even welke reiniging uit te

voeren zonder de verwarmingsketel eerst losgekoppeld te hebben van het elektriciteitsnet, door de
algemene schakelaar van de installatie op “uit” te
zetten.

de verwarmingsketel steken, deze los te koppelen
of te wringen, zelfs wanneer de verwarmingsketel
losgekoppeld is van het elektriciteitsnet.

verluchtingsopeningen in het installatielokaal te
verkleinen of te belemmeren.

a Het is verboden recipiënten en brandbaar materiaal

achter te laten in de ruimte waarin de verwarmingsketel opgesteld is.

a Het is verboden de verwarmingsketel aan te raken wanneer men
op blote voeten loopt of delen
van het lichaam nat zijn.

a Het

is verboden de verwarmingsketel uit te schakelen wanneer de buitentemperatuur onder
NUL graden kan zakken (gevaar voor vorst).

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

b Deze handleiding en de handleiding bestemd voor

de installateur en de Technische Servicedienst maken
wezenlijk deel uit van de verwarmingsketel TAU UNIT
OIL FLEX en moeten bijgevolg zorgvuldig bewaard
worden. Bovendien moeten ze de ketel ALTIJD vergezellen, ook wanneer die overgedragen wordt aan
een andere eigenaar of gebruiker, of bij de overdracht
in een andere installatie. Als de handleiding beschadigd of zoekgeraakt is, kunt u bij de Technische servicedienst in uw Zone een nieuwe
kopie vragen.

b De verwarmingsketel TAU

UNIT OIL FLEX wordt geïnstalleerd door een bedrijf
erkend is en na de installatie aan de eigenaar een
conformiteitsverklaring overhandigt waaruit blijkt dat de installatie correct uitgevoerd werd, m.a.w. conform de
geldende wetgevingen en de aanwijzingen van
r in de handleiding voor de installateur geleverd met het apparaat.

b In geval van een waterlek, wordt de watertoevoer

afgesloten en onmiddellijk contact opgenomen met
de Technische Servicedienst r of vakbekwaam
personeel.
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b Controleer regelmatig of de

bedrijfsdruk van de hydraulische installatie hoger is dan
1 bar. Is dit niet het geval,
neem dan contact op met
de Technische Servicedienst
r of met vakbekwaam personeel.

b Wanneer de verwarmingsketel voor lange tijd niet

gebruikt wordt, moeten de volgende handelingen
uitgevoerd worden:
- zet de algemene schakelaar van de installatie op
“uit”
- draai de brandstof- en waterkranen van de verwarmingsketel dicht
- ledig de verwarmingsinstallatie indien er kans op
vorst bestaat.

b De verwarmingsketel moet uitsluitend gebruikt wor-

den voor de doeleinden waarvoor r het ontworpen heeft.
r kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht aan personen, dieren of voorwerpen als gevolg van installatiefouten,
een verkeerde afstelling, een verkeerd onderhoud
of een oneigenlijk gebruik.

BEDIENINGSPANEEL
PRIMAIRE INFORMATIE / INTERFACE BEDIENINGEN
1
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1 - Signalering ingreep veiligheidsthermostaat.
2 - Elektronische regelaar.
3 - Activerings-/deactiveringstoets tapw modus (uitsluitend met als accessoire geïnstalleerde boiler op afstand).
Bij activering verschijnt op het display een streepje onder het symbool "v".
4 - Display.
5 - Toets voor selectie van bedrijfsmodus. Er verschijnt een streepje ter hoogte van de symbolen:
		
s AUTOMATISCH
		
o COMFORT continu
		
l GEREDUCEERD continu
		
F KOELING
		
b Vorstbeveiliging. Op het display verschijnt het symbool "t".
6 - Informatietoets "i".
7 - Blokkeringssignaal brander.
8 - Handmatige reset rookgasthermostaat. Is toegankelijk na het losdraaien van het beschermkapje.
9 - Handmatige reset veiligheidsthermostaat. Is toegankelijk na het losdraaien van het beschermkapje.
10 - Knopje om brander op afstand te deblokkeren.
11 - Toets "p" om de functies Schoorsteenveger/Test veiligheidsthermostaat te selecteren.
12 - Toets "R" om de handmatige bedrijfsmodus te selecteren.
13 - Toets om de ingestelde waarde te bevestigen.
14 - Knop om waarde te wijzigen.
15 - Toets ESC (verlaten).
16 - Connector BUS PC.
17 - Hoofdschakelaar.
18 - Zekering.
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SECUNDAIRE INFORMATIE / WEERGAVE OP DISPLAY

A

B

C

1
G

2
3

2
1

F
D

E

A - TAPW-bedrijfsmodus: ON of OFF.
B - Bedrijfsmodi van het verwarmingscircuit:
s AUTOMATISCH
o COMFORT continu
l GEREDUCEERD continu
F KOELING
b Vorstbeveiliging. Op het display verschijnt het symbool "t".
C - Klein numeriek display: tijdweergave.
D - Zone meldingen.
E - Signalering dagelijks verwarmingsprogramma.
F - Groot numeriek display: weergave van de huidige waarde.
G - Weergavesymbolen:
		
f
Brander in werking
		
B Batterij vervangen (geldt alleen voor de ruimte unit, niet bijgeleverd)
		
w
Vakantiefunctie actief
		
n
Fout aanwezig. Druk op de toets i om de foutmelding weer te geven 		
			
en op de toets ESC om naar de standaardweergave terug te keren.
		C
Wacht: gegevens worden verwerkt
		
h
Onderhoud - handmatige of schoorsteenvegermodus
		
Heeft betrekking op het verwarmingscircuit
		
ECO Verwarming tijdelijk OFF – ECO-functie actief.

6

KLANT

STANDAARDWEERGAVE DISPLAY
3

A1

B1

5

C1
D1
H1
G1

Keteltemperatuur

E1

F1

A1 		
B1 		
C1 D1 E1 F1 G1 		
H1 -

Tapw bedrijfsmodus: ON of OFF
Door op de relatieve toets (3) te drukken wordt het streepje geactiveerd of gedeactiveerd.
Bedrijfsmodi van het verwarmingscircuit:
Door op de relatieve toets (5) te drukken positioneert het streepje zich onder het bijbehorende
symbool
Actuele tijd
Verwarming in COMFORT-modus
Zone meldingen
Signalering dagelijks verwarmingsprogramma
Huidige waarde van de keteltemperatuur
(indien "param. 22=Permanent" wordt de laatste informatie weergegeven die in de "Modus
Informatie" is geselecteerd)
Brander in werking

Opmerkingen over de werking
Het bedieningspaneel van de r verwarmingsketel TAU UNIT OIL FLEX beheert:
- Functie vorstbeveiliging installatie: de pompen worden
geactiveerd op grond van de actuele buitentemperatuur, ook als er geen warmtevraag is.
Als de buitentemperatuur lager is dan -4°C activeren
de pompen zich, als de buitentemperatuur tussen de
-5° e 1,5°C bevindt activeren de pompen zich gedurende 10 minuten met tussenpozen van 6 uur; als de
buitentemperatuur hoger is dan 1,5°C schakelen de
pompen zich uit.
- Functie schoorsteenveger: - activeert de brander om
de vereiste bedrijfscondities te bereiken om de verbrandingsanalyse te kunnen uitvoeren. De continue
werking van de brander wordt bereikt wanneer de
maximale bedrijfstemperatuur gelijk is aan de maximale gewenste waarde van de ketel.
In het begin zijn alle afvoeren geblokkeerd om de ketel
in staat te stellen om zo snel mogelijk de gewenste
waarde van 64°C te bereiken.
Wanneer de 64°C zijn bereikt, worden de verwarmingscircuits opnieuw één voor één bediend, om de warmte
te verwerken zodat de brander in werking blijft.

- Thermostaatfunctie elektronisch max. (param. 2310):
deactiveert de brander als de keteltemperatuur de
maximumgrens overschrijdt, die samenvalt met de max.
gewenste waarde van de ketel (param. 2212 = 80 °C).
- Functie sanitaire prioriteit: voorziet dat bij een gelijktijdige vraag naar verwarming en sanitair warm water
(SWW), uitsluitend met als accessoire geïnstalleerde
boiler op afstand, het vermogen van de verwarmingsketel zich voornamelijk aan het aanbieden van tapwater
wijdt.
- Functie start-/stopcontrole: om te voorkomen dat de
verwarmingsketel zich herhaaldelijk in- en uitschakelt
blijft het een minimumtijd ingeschakeld. Als echter de
keteltemperatuur een vastgestelde drempelwaarde, de
schakeldifferentie, overschrijdt (param. 2240) gaat de
verwarmingsketel uit.
- Beveiligingsfuncties voor zonnecollectoren:
- Vorstbeveiliging collector (param. 3840)
- Max. temperatuur beveiliging collectoren (param. 3850)
- Beveiliging pomp bij dampfase van warmtegeleidende vloeistof (param. 3860).
KLANT
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BEDRIJFSMODUS SELECTEREN
Door op toets (5) te drukken positioneert het streepje zich
onder het symbool van de bijbehorende bedrijfsmodus.

5

Keteltemperatuur

s

Automatisch

In de automatische modus wordt de ruimtetemperatuur geregeld volgens het ingestelde tijdsprogramma.
Kenmerken:
- Verwarming volgens het ingestelde programma
- Gewenste temperatuurwaarde op gewenst comfort "o" of op gew. wrde gereduceerd "l"
- Beveiligingsfuncties actief
- Automatische omschakeling zomer/winter (ECO-functies) en 24h-verwarmingsgrens actief.

Continu

o

of

l

In de continue modus wordt de ruimtetemperatuur geregeld volgens het gekozen programma.
o Verwarming op gewenste waarde comfort
l Verwarming gewenste waarde gereduceerd
Kenmerken:
- Verwarming zonder tijdsprogramma
- Beveiligingsfuncties actief
- Automatische omschakeling zomer/winter (ECO-functies) en 24h-verwarmingsgrens actief in geval van verwarming op
gewenste waarde comfort (zie. 730, 732).

Beveiliging

b

In de beveiligingsmodus is de verwarming gedeactiveerd, maar is de installatie tegen vorst beveiligd (als de stroomtoevoer niet wordt onderbroken).
Kenmerken:
- Verwarming staat uit
- Gewenste temperatuurwaarde op gewenste waarde vorst.
- Beveiligingsfuncties actief.
- Automatische overschakeling zomer/winter (eco-functies) en verwarmingsgrens dag en nacht actief.

Acqua Calda Sanitaria (ACS)

v

De productie van tapwater is activeerbaar, uitsluitend met
als accessoire geïnstalleerde boiler op afstand, door op
toets (3) te drukken.
Onder het overeenkomstige symbool staat dan een balkje.
ON: tapwater aangeboden volgens het ingestelde tijdsprogramma (param. 560÷566)
OFF: geen enkele voorbereiding, maar beveiligingsfunctie actief

b Een voorbereidingscyclus van TAPW (PUSH) kan
ook geactiveerd worden door tenminste 3 sec op de
toets (3) te drukken.

8
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Keteltemperatuur

Informatie

i

Door op de toets informatie (6) te drukken kunnen weergegeven worden:
- Mogelijke fouten of alarmen voor onderhoud (zie par. “Fout-/onderhoudscodes”)
- Speciale meldingen
Overige weergaven:

b Afhankelijk van de configuratie en van de operatieve status kunnen enkele van de weergaveregels niet
-

Omgevingstemperatuur
Min. ruimtetemperatuur
Max. ruimtetemperatuur
Setpoint omgeving 1
Setpoint omgeving 2
Setpoint omgeving 3
Toevoertemperatuur cascade
Keteltemperatuur
Buitentemperatuur
Min. buitentemperatuur
Max. buitentemperatuur
Temperatuur TAPW 1
Temperatuur SWW 2
Temperatuur opslag 1
Temperatuur opslag 2

Handmatige modus

-

Temperatuur opslag setpoint
Toevoertemperatuur 1
Setup toevoertemperatuur 1
Toevoertemperatuur2
Setup toevoertemperatuur 2
Toevoertemperatuur 3
Setup toevoertemperatuur 3
Collectortemperatuur 1
Temperatuur houtketel
Temperatuur zonnetoevoer
Temperatuur zonneretour
Rendement 24 uur zonne-energie
Rendement totaal zonne-energie
Temperatuur zwembad
Setpoint zwembad

-

Status circuit 1
Status circuit 2 (niet actief)
Status circuit 3
Status koelcircuit
Status TAPW
Status ketel
Status zonnesysteem
Status houtketel
Status opslagtank
Status zwembad
Foutmelding
Onderhoud
Functie Vloerdroging
Datum en tijd
Telefoon servicedienst

R

Als de handmatige modus actief is verschijnt het symbool
"h" en de relais zijn geactiveerd/gedeactiveerd, niet
volgens het verwarmingsprogramma, maar volgens de
gewenste handmatige waarde, die kan worden ingesteld
na op de toets informatie (6) te hebben gedrukt.

Keteltemperatuur

12

11

6
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PROGRAMMERINGSNIVEAUS
Er zijn 4 programmeringsniveaus:
- Eindgebruiker
- Inbedrijfstelling
- Specialist (Installateur)
- OEM (Fabrikant).
Voor de parameters van het niveau Eindgebruiker, zie de
par. “Lijst parameters eindgebruiker”.
Om het gewenste programmeringsniveau te bereiken, als
volgt te werk gaan:

- Ga naar de standaardweergave van het display.
Als deze niet is gevisualiseerd, kan het nodig zijn om
meerdere keren op de toets "ESC" te drukken

Keteltemperatuur

Druk op de toets "OK".
Druk gedurende 3 sec. op de informatietoets "i".

- Loop met de knop door het menu, selecteer het
gewenste programmeringsniveau en druk op de toets
"OK".

b - Door op de toets "ESC" te drukken, keert u naar de

Eindgebruiker
Inbedrijfstelling

voorgaande stap terug: de ingestelde waarde is
niet opgeslagen.
- Als er gedurende 8 minuten geen enkele wijziging
wordt uitgevoerd, keert de standaardweergave
terug.
- De programmeringsregels kunnen verborgen zijn,
afhankelijk van het type configuratie en van het
niveau (Eindgebruiker, Inbedrijfstelling, …).

b De

parameters van de niveaus Inbedrijfstelling,
Specialist (Installateur) en OEM (Fabrikant) mogen
uitsluitend door de r Technische servicedienst
gewijzigd worden.

BIJVOORBEELD: INSTELLING VAN DE ACTUELE TIJD
- Ga naar de standaardweergave van het display en druk
op de toets "OK".
- De meldingenzone van het display toont operatieve
pagina’s. Draai de knop totdat de regel “Tijd en datum”
wordt getoond.
Om te bevestigen op "OK" drukken.

10
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Datum en tijd
Bedieneenheid

Datum en tijd

- De meldingenzone van het display toont de actuele tijd.
Druk op "OK".

Uren/minuten

Datum en tijd
Uren/minuten

- Het display toont de knipperende uurinstelling. Draai de
knop totdat u de juiste instelling heeft.
Bevestig met "OK".

Datum en tijd

Datum en tijd

- Het display toont de knipperende minuteninstelling.
Uren/minuten
Draai de knop totdat u de juiste instelling heeft.
Bevestig met "OK".

Uren/minuten

5

De instelling is opgeslagen en het display stopt met
knipperen. U kunt doorgaan met programmeren ofwel op
de selectietoets bedrijfsmodus (5) drukken om naar de
standaardweergave terug te keren.

VOORBEELD VAN MENUOPBOUW
Tijd en datum
Bedieneenheid
Tijdprogramma VG 1
Tijdprogramma 3/pomp VG
Vakantie VG 1

Datum en tijd
Datum en tijd
Uren/minuten
Uren / minuten
Uren/minuten
Dag / maand
Jaar
Begin zomertijd
Einde zomertijd

Uur

1...24 h

Minuten

0...60 min

Parameters van het niveau Specialist (Installateur)
Diagnoseparameters

KLANT
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INBEDRIJFSTELLING
De eerste inbedrijfstelling van de verwarmingsketel moet uitgevoerd worden door de Technische Servicedienst r,
waarna de verwarmingsketel automatisch kan werken. Het kan evenwel nodig zijn dat de verwarmingsketel zelfstandig
en zonder tussenkomst van de Technische servicedienst in bedrijf gesteld moet worden, bijvoorbeeld, na een lange
periode van afwezigheid. In deze gevallen moeten de volgende controles en handelingen uitgevoerd worden:

- Controleer of de brandstof- en waterkranen van de
sanitaire en verwarmingsinstallatie open zijn

- Controleer of de druk van het hydraulisch circuit bij
koud water altijd hoger is dan 1 bar en lager dan de
maximumlimiet die voor het apparaat voorzien is.
Is dit niet het geval, dan moet men contact opnemen
met de Technische Servicedienst r.

- De algemene schakelaar van de installatie en de hoofdschakelaar op het bedieningspaneel op “aan” worden
gezet;
Controleer of het display aangaat.

ON

OFF

- Bij het ontvangen van stroom zal de verwarmingsketel
een controlereeks uitvoeren die enkele minuten kan
duren, waarna de ketel zich inschakelt en het display
de keteltemperatuur weergeeft.

Keteltemperatuur

Op het bedieningspaneel van de verwarmingsketel:
- Druk op "OK",
		 selecteer “Bedieneenheid en "OK",
		 selecteer “Taal” en "OK"
en stel de gewenste taal in.
VOOR DE CONFIGURATIE, DE HANDLEIDI NG
“PARAMETERS GEBRUIKERR” RAADPLEGEN.
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Datum en tijd
Bedieneenheid

Instelling gewenste waarde ruimtetemperatuur

5

Voor het instellen van de ruimtetemperatuur comfort aan
de knop (14) draaien.
Voor het instellen van de ruimtetemperatuur gereduceerd:
- Op de toets "OK" (13) drukken
- Selecteer “Verwarmingsgroep 1”
- Stel de gewenste waarde ruimtetemperatuur gereduceerd in.

Gewenste waarde comfort

b Iedere keer dat u een instelling wijzigt dient u circa 2
b

uur te wachten zodat de ruimtetemperatuur kan worden
aangepast.
Als er geen ruimte opnemer is geïnstalleerd, reageert
de gewenste waarde van de ruimtetemperatuur door
een verschuiving van de stooklijn.

14

13

- Druk op de toets (5) om van de modus “Automatisch”
(b).

- Als de installatie met een ruimte unit is uitgerust, controleren of deze “actief" is en stel, met de knop, de
gewenste waarde voor de ruimte in (~20°C):
- Druk op de toets “Aanwezigheid” (o/l) waardoor
het symbool "o" verschijnt.

Gewenste waarde comfort

- Druk op "ESC" en ga naar de standaardweergave van
het display.

- Als er meerdere verwarmingsgroepen zijn dien voor ieder
circuit de gewenste waarde voor de ruimte te worden
ingesteld.
Het tweede circuit (bijkomstig) kan direct of gemengd
zijn.
- Druk op de toets "OK"
- Selecteer het “Verwarmingsgroep 1-2-3” en "OK"
		 stel dan in:
			 - de gewenste waarde comfort
				 (param. 710-1010-1310)
			 - de gewenste waarde gereduceerd
				 (param. 712-1012-1312)
			 - de steilheid van de karakteristieke lijn
				 (param. 720-1020-1320).

KLANT
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STEILHEID KARAKTERISTIEKE LIJN

4

°C

3,5

3

2,75

2,5

2,25

Aanvoertemperatuur

100

2
1,75

90

1,5

80

1,25

70

1

60

0,75

50
40

0,5

30

0,25
20

10

0

-10

-20

-30

°C

4

°C

Alleen voor de modellen “28/120” en bij aanwezigheid
van een boiler op afstand (bijkomstig)
- Druk op de toets "v" om de productie van tapwater te
activeren. Er verschijnt een streepje onder het symbool.
- Druk op de toets "OK"
- Selecteer “Tapwater” en “OK”
- Stel
		
de param. 1610 "gewenste waarde"

Keteltemperatuur

- Om het weekprogramma van de voorbereiding van
tapwater in te stellen, “Tijdprogramma 4/TAPW” selecteren en met “OK” bevestigen.

Als er bij de ontsteking of tijdens de werking van de verwarmingsketel storingen zijn, verschijnt op het display het
symbool "n". Druk op de toets "Info" (i) in het type fout te
laten weergeven. Zie de par. “Fout-/onderhoudscodes”.
Fout 30:
Aanvoeropnemer 1

14
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b De steilheid van de karakteristieke lijn mag alleen door de r Technische servicedienst worden ingesteld.
b Als er geen ruimte-unit is geïnstalleerd, reageert de gewenste waarde van de ruimtetemperatuur, die op het
- Om het weekprogramma van de verwarming in te stellen:
- Druk op de toets "OK"
- Selecteer “Tijdprogramma VG1” en "OK".

3

100

Buitentemperatuur

bedieningspaneel is ingesteld, met een parallelle verschuiving van de stooklijn.

3,5

-10

-20

TIJDELIJKE UITSCHAKELING
In geval van tijdelijke afwezigheid, weekenden, korte
trips, etc. als volgt te werk gaan:

5

- Druk op de toets (5) totdat de modus “Beveiliging” (b)
is bereikt.
Bij aanwezigheid van elektrische voeding, gesignaleerd
door het brandende display, en brandstoftoevoer, is de
verwarmingsketel beveiligd door de functie vorstbeveiliging.

Keteltemperatuur

Vorstbeveiliging ketel: als de keteltemperatuur lager is
dan 5°C, gaat de brander op maximaal vermogen branden totdat de keteltemperatuur de 40°C.
Vorstbeveiliging installatie: uitsluitend actief bij aansluiting op een externe opnemer. Als de buitentemperatuur
lager is dan -4°C activeren de pompen zich, als de buitentemperatuur tussen de -5° e 1,5°C bevindt activeren
de pompen zich gedurende 10 minuten met tussenpozen
van 6 uur; als de buitentemperatuur hoger is dan 1,5°C
schakelen de pompen zich uit.

VOOR LANGERE TIJD BUITEN BEDRIJF STELLEN
Als de verwarmingsketel langere tijd niet gebruikt wordt,
dienen de volgende handelingen te worden verricht:
- Zet de hoofdschakelaar van het bedieningspaneel op
“Uit” en controleer of het display uitgaat.
- Zet de algemene schakelaar van de installatie op “Uit”

ON

OFF

- Sluit de kranen van de brandstof- en watertoevoer van
de verwarmings- en sanitaire installatie af.

b In dit geval zijn de vorstbeveiligingssystemen
gedeactiveerd. Leeg de verwarmings- en sanitaire installatie als er kans op vorst bestaat.

KLANT
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REINIGING
De enige reinigingsbeurten die de gebruiker moet uitvoeren, hebben betrekking op de buitenpanelen van
de verwarmingsketel. Gebruik hiervoor alleen doeken
bevochtigd met water en zeep.
Bij hardnekkige vlekken de doek met een 50%-oplossing van gedenatureerde alcohol en water of met specifieke producten bevochtigen.
Na het schoonmaken de verwarmingsketel afdrogen.

b Vooraleer de panelen te reinigen, verwijder de

beschermende folie (F) op het bedieningspaneel.

F

b De verbrandingskamer en het rooktraject moeten

regelmatig door de Technische servicedienst r
of door vakbekwame personen uitgevoerd worden.

a Gebruik geen schuurmiddelen, benzine of trichloorethyleen.

a Het is verboden een reinigingsbeurt uit te voeren

zonder dat de installatie eerst losgekoppeld werd
van het elektriciteitsnet, door de algemene schakelaar van de installatie op “uit” en de keuzeknop van
het bedieningspaneel op (I) “uit” te zetten.
F

ONDERHOUD
Wij herinneren eraan dat het Italiaans besluit nr. 412
van 26 augustus 1993 DE VERANTWOORDELIJKE
VAN DE VERWARMINGSINSTALLATIE VERPLICHT
HET PERIODIEK ONDERHOUD door VAKBEKWAME
PERSONEN te laten uitvoeren.

De Technische servicedienst van r kan aan deze
belangrijke wettelijke verplichting voldoen en belangrijke
informatie geven over de mogelijkheid van een contract
voor GEPROGRAMMEERD ONDERHOUD, wat volgens
ons betekent:
- een grotere veiligheid
- de naleving van de geldende wetgeving
- de zekerheid dat er bij controles geen hoge boetes
betaald hoeven te worden.
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NUTTIGE INFORMATIE
Verkoper: ....................................................................................................................................
Mr. ........................................................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................................
Tel. .......................................................................................................................................................

Installateur:..............................................................................................................................
Mr. .......................................................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................................
Tel. .......................................................................................................................................................

Technische Servicedienst: ................................................................................
Mr. ........................................................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................................
Tel. .......................................................................................................................................................

Datum

Interventie

Leverancier van de brandstof: ....................................................................
Mr. ........................................................................................................................................................
Adres ...............................................................................................................................................
Tel. .......................................................................................................................................................

Datum

Geleverde hoeveelheid

Datum

Geleverde hoeveelheid

Datum

Geleverde hoeveelheid

Datum

Geleverde hoeveelheid
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RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 - Legnago (VR)
www.riello.com

Aangezien het Bedrijf zich voortdurend inzet voor het optimaliseren van de volledige productie, zijn de esthetische en dimensionele
kenmerken, de technische gegevens, uitrustingen en accessoires aan verandering onderhevig.

