Vervangen luchtmengkamer

Aqua-Max

Veiligheid

c) Demonteer de ontsteekkabel en aardedraad van de

Voor het nemen van voorzorgsmaatregelen die betrekking hebben
op de veiligheid verwijzen wij U naar het hoofdstuk VEILIGHEID in
de installatiehandleiding van het betreffende product.

ontsteekpen/branderplaat.
d) Kantel de branderautomaat naar voren.
e) Demonteer de gasleiding tussen gasklep en ventilator.
f)

Verwijder de stekker en aardedraad van de ventilator.

g) Verwijder de vier moeren van de branderplaat.

Inleiding

h) Demonteer de branderplaat inclusief ventilator en

Deze instructie omschrijft hoe te handelen bij het vervangen van de
luchtmengkamer van de Aqua-Max toestellen.

luchtmengkamer.
i)

verwijderen van drie inbusboutjes (3mm).
j)

Selectie luchtmengkamer sticker
Via het diagnose menu (zie installatiehandleiding van het toestel)
kan de softwareversie van het toestel worden opgevraagd. In

Demonteer luchtmengkamer van de ventilator door het
Controleer de pakking (*) tussen de luchtmengkamer en de
ventilator.

*) Indien deze is beschadigd verwijder dan de oude pakking en ontvet de
ventilator. Daarna kan de nieuwe pakking worden geplakt.

onderstaande tabel is weergegeven welk stickerpatroon

k) Ontvet het inlaatraster van de nieuwe luchtmengkamer.

aangebracht moet worden op het inlaatraster van de

l)

luchtmengkamer.
Software versie
Type

Plak de sticker (zie tabel in deze instructie) op de
luchtmengkamer zoals aangegeven. De gaten dienen geheel

Lager dan 3.0

3.0 of hoger

afgeplakt zijn.
m) Monteer de het luchtmengkamer op de ventilator.
n) Plaats de branderplaat op de wisselaar en monteer de 4
moeren (kruislings stevig aandraaien).

HR24 CW4

o) Monteer de stekker en aardedraad op de ventilator.
p) Monteer de gasleiding (*).
**) Indien ook de gasleiding niet aan de in de tabel genoemde specificaties
voldoet of defect is deze nu ook vervangen.

HR30 CW5

ä Let op!
Vergeet niet de pakking terug te plaatsen.
q) Kantel de branderautomaat naar boven.

HR42 25L

r)

Monteer de ontsteekkabel en aardedraad op de ontsteekpen/
branderplaat.

s) Plaats de stekker van het toestel in de wandcontactdoos.

ä Waarschuwing!
Stappenplan
Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de
installatiehandleiding van het toestel.
a) Verwijder de stekker van het toestel uit de wandcontactdoos.
b) Demonteer de mantel.

Service-instructie

Controleer op eventuele gaslekkages.
t)

Start de handmatige kalibratie van het toestel zoals beschreven
in de installatiehandleiding indien alle werkzaamheden aan het
toestel zijn uitgevoerd.

u) Monteer de mantel.
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