Beknopte handleiding opstart en gebruik van centrale verwarming
Ferroli van Aarschotsebaan 89 unit 7

1. Aanduiding van keteltemperatuur, normaal 50 à 80 °C tijdens werking, 20°C indien winterperiode of
wanneer de ketel is uitgevallen. Onderaan staat de waterdruk op de ketel, normaal 1 à 1,5 bar.
2. Aan-uit knop voor de hele ketel uit te schakelen
3. Reset-knop voor bij problemen
4. Instelling keteltemperatuur
5. Aan-uit knop voor de boiler. Indien uit, wordt de
boiler niet warm. Opgelet : de keuken heeft warm
water via een kleine keukenboiler, niet via de CV.
6. Aansluitkastje met boilervoorrangsregeling en
hoofdschakelaar van de hele installatie.
Lampje Cc is circulatiepomp CV in werking
Lampje Cb is circulatiepomp boiler in werking
Lampje Br is brander in werking (bijwarmen ketel)
7. Overdrukventiel en waterdrukmeter (1 à 1,5 bar)
8. Ontluchtingsventiel
9. Kraantje voor water toe te voegen (indien < 1 bar)

Indien de CV is uitgevallen, is de waakvlam niet meer in werking.
Hij dient opnieuw te worden aangestoken op volgende manier.
Houdt knop A ingedrukt, en druk terwijl op knop B tot de waakvlam weer
in werking treedt. Houdt de knop A nog een halve minuut ingedrukt.
Als u knop A nu loslaat, slaat de verwarming weer aan en zal de
brander weer het volledig vermogen geven tot de ketel op de normale
bedrijfstemperatuur is gekomen.
Opgelet : de kamerthermostaat op het gelijkvloers dient dan wel het
signaal te geven dat er dient bijgewarmd te worden. Als de kamertemperatuur lager is dan de temperatuur die is ingesteld op de thermostaat,
zal het vlammetje op de display verschijnen en de brander boven in
werking treden.
De waakvlam onderaan de ketel dient
blauw te kleuren tijdens de werking.
Indien ze geel kleurt is er een slechte
verbranding waarbij een onderhoud
vereist is om het toestel rendementsvol
te laten functioneren. Een jaarlijks onderhoud is zeker noodzakelijk !
Hiervoor dient u een erkend installateur te vragen.

