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Technische wijzigingen voorbehouden!

Door permanente ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, 
functieverloop en technische gegevens in beperkte mate 
afwijken.

Actualisering van de documentatie

Heeft u voorstellen ter verbetering van de documentatie 
of heeft u onregelmatigheden vastgesteld, neem dan 
contact op met één van onze Belgische filialen.

Over dit voorschrift

We danken u voor het feit dat u voor ons product heeft 
gekozen en vragen u om het volgende punt en het 
hoofdstuk "Algemeen" grondig door te nemen:

Dit montage-, onderhouds- en bedieningsvoorschrift is 
een wezenlijk en onontbeerlijk bestanddeel van het 
product en wordt bij de levering aan de gebruiker van 
het toestel overhandigd. Neem de aanwijzingen van uw 
montage-, onderhouds- en bedieningsvoorschrift 
grondig door; ze bevatten belangrijke tips betreffende de 
veiligheid tijdens de werking en het onderhoud van het 
toestel. Bewaar dit voorschrift voor later gebruik.

Auf Anfrage ist auch eine deutschsprachige Ausgabe 
dieser technischen Begleitdokumentation erhältlich. 
Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an:

Buderus Verwarming - Chauffage nv/sa

Ambachtenlaan 42a

B-3001 Heverlee

Tel: 016 / 40 30 20

Fax: 016 / 40 04 06

Het toestel voldoet aan de basisvereisten 
van de betreffende Europese richtlijnen.

De conformiteit werd aangetoond. De 
betreffende documentatie en de originele 
conformiteitverklaring bevinden zich bij de 
fabrikant.
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Algemeen1
1 Algemeen

De montage moet in overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen en de aanwijzingen van Buderus gebeuren 
en mag uitsluitend door gekwalificeerde vaklui 
uitgevoerd worden. Die vakmensen moeten beschikken 
over specifieke kennis van de componenten van 
verwarmings- en warmwaterinstallaties.

Een verkeerde montage kan leiden tot verwondingen 
van mens en dier en tot materiële schade. Buderus kan 
in geen geval voor dergelijke verwondingen en/of 
materiële schade verantwoordelijk gesteld worden.

Controleer bij het uitpakken of het toestel in orde is. In 
geval van twijfel stelt u het toestel beter niet in bedrijf en 
neemt u best contact op met de verkoper.

Stel voor de montage van de klassieke gaswandketel 
zeker, dat conform alle door Buderus ter beschikking 
gestelde gegevens, de correcte werking van de 
gaswandketel binnen de de toegestane minimum en 
maximum vermogensbegrenzingen ligt.

De stroom moet uitgeschakeld worden voor alle 
reinigings- of onderhoudswerkzaamheden of bij 
vervanging van het toestel.

Ingeval van storingen en/of foutieve werking, mag u niet 
proberen om het toestel zelf te herstellen; neem contact 
op met een gekwalificeerd vakman. Herstellingen 
mogen enkel door vaklui of techniekers van Buderus 
uitgevoerd worden en daarbij moet steeds gebruik 
gemaakt worden van originele wisselstukken.

Wanneer de bovenstaande punten niet worden 
nageleefd, kan de goede werking van het toestel in het 
gedrang komen. Om het goede rendement en de 
correcte werking van het toestel te garanderen, moet het 
toestel, conform de bepalingen van Buderus en de 
geldende wettelijke bepalingen geregeld onderhouden 
worden (zie hoofdstuk 4 "Aanwijzingen voor de 
montage", pagina 16).

Wanneer de gaswandketel gedurende een langere tijd 
niet in werking is, moet u hem aan de hoofdschakelaar 
uitschakelen.

Wanneer het product wordt verderverkocht en/of aan 
een nieuwe eigenaar wordt doorgegeven, moet u ervoor 
zorgen, dat u dit voorschrift samen met het toestel aan 
de nieuwe eigenaar en/of installateur overhandigt. Zo 
kan de nieuwe eigenaar en/ of installateur het steeds 
raadplegen.

Wanneer de gaswandketel met optionele toebehoren of 
onderdelen uitgerust kan worden, mogen daarvoor 
enkel originele toebehoren gebruikt worden (dit geldt 
eveneens voor elektrische toebehoren).

Dit toestel mag enkel gebruikt worden voor de 
doeleinden waarvoor het geconcipieerd werd. Elke 
toepassing die niet overeenstemt met die doelstellingen, 
is niet toegestaan en bijgevolg gevaarlijk.

Ingeval van beschadigingen en/of verwondingen die te 
wijten zijn aan een verkeerde montage, een foutieve 
werking of het niet naleven van de voorschriften van de 
fabrikant, kan Buderus in geen geval aansprakelijk 
gesteld worden voor contractuele of niet-contractuele 
verplichtingen.

OPGELET! Op het typeplaatje, dat zich aan de linker 
binnenzijde van de ommanteling bevindt, staan de 
technische gegevens, de voor het toestel ingestelde 
gassoort en het land van bestemming. Wanneer die 
gegevens niet in orde zijn, dient u contact op te nemen 
met uw Buderus-filiaal. We danken u voor uw 
medewerking.
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Algemeen 1
Dit voorschrift geldt voor:

– de klassieke gaswandketels: Logamax U014-24, 
Logamax U014-24 VMC en Logamax U012-24

– de combi gaswandketels: Logamax U014-24 K, 
Logamax U014-24 K VMC, Logamax U012-24 K en 
Logamax U012-28 K

De voor de klassieke gaswandketels toegestane 
systemen voor luchttoevoer en rookgasafvoer zijn:

– B11BS, B22, C12, C32, C42, C52, C62*, C82

* Dit systeem is niet toegelaten in België

Stroomvoorziening: 

– 230 V ~ 50 Hz, IP X4D

"Vermindering van kalksteenvorming" 

Aanwijzingen voor de installateur en de bediener.

1. De frequentie waarmee de warmtewisselaar voor 
het tapwater gereinigd moet worden, hangt af van 
de hardheid van het water. 

2. Bij een hardheid van meer dan 16° dH (Duitse 
hardheid), raden wij u aan om een waterverzachter 
te plaatsen. De keuze van de waterverzachter 
hangt af van de kwaliteit van het water.

3. Om de vorming van kalksteen te voorkomen, 
raden wij u aan om de temperatuur van het 
tapwater zo dicht mogelijk in te stellen bij de 
gewenste behoeftetemperatuur.

4. De toepassing van een instelbare 
kamerthermostaat vermindert het gevaar voor 
vorming van kalksteenvorming.

5. We raden u aan om bij het jaarlijks onderhoud te 
laten controleren of de warmtewisselaar van de 
gaswandketel proper is.

Gascategorieën voor de klassieke gaswandketel

Italië, Spanje, Ierland, Portugal, Griekenland IT, ES, IE, PT,GR II2H3+ 20; 28 – 30/37 mbar

Frankrijk FR II2E+3+ 20/25; 28 – 30/37 mbar

Turkije TR II2H3B/P 20; 50 mbar

Polen PL I35 13 mbar

Polen PL I41,I50 20 mbar

Polen PL I 36 mbar

Tsjechië, Slowakije CZ, SK II2H3P 18; 50 mbar

Hongarije HU I2HS3B/P 25; 30 mbar

China, Rusland, Roemenië CN, RU, RO I2H 20 mbar

Letland, Estland, Litouwen LV, EST, LT I2E 20 mbar

Slovenië SI II2E3P 20; 50 mbar

Kroatië HR II2H3B/P 20; 50 mbar

België BE I2E+ 20/25 mbar

België BE I3P 20 - 30/37 mbar

Tabel 1 Gascategorieën voor de klassieke gaswandketel
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Veiligheid2
2 Veiligheid

Respecteer deze aanwijzingen voor uw eigen veiligheid.

2.1 Voorgeschreven toepassing

De klassieke gaswandketels Logamax U12-24/24 K 
/28 K en Logamax U014-24/24 K zijn geconcipieerd 
voor de opwarming van verwarmings- en sanitair water 
voor woningen voor één of meer gezinnen. 

2.2 Soorten aanwijzingen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee niveaus 
van gevaren; die allebei door een afzonderlijk 
signaalwoord aangeduid worden: 

 

Bijkomende symbolen voor het aangeven van gevaren 
en aanwijzingen voor de gebruiker: 

2.3 Neem deze veiligheidsaanwijzingen 
in acht

WAARSCHUWING!

LEVENSGEVAAR

Wijst op een gevaar, dat eventueel van het 
product voortkomt en kan leiden tot zware 
lichamelijke letsels, zelfs met de dood tot 
gevolg, wanneer er onvoldoende 
voorzorgsmaatregelen genomen worden. 

OPGELET!

GEVAAR VOOR VERWONDINGEN / 
SCHADE AAN DE INSTALLATIE

Wijst op een situatie die potentieel 
gevaarlijk is en die zou kunnen lijden tot 
lichte en matige lichamelijke letsels of 
materiële schade.

WAARSCHUWING!

LEVENSGEVAAR

door elektrische stroom. 

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

Tips voor een optimaal gebruik van de 
toestellen en een optimale instelling, 
evenals andere nuttige informatie.

WAARSCHUWING!

LEVENSGEVAAR

door explosie van ontvlambare gassen.

! Voer de werkzaamheden aan de 
gasvoerende onderdelen enkel dan uit, 
wanneer u erkend bent als vakman voor 
gasinstallaties.

WAARSCHUWING!

LEVENSGEVAAR

door elektrische stroom.

! Schakel de verwarmingsinstallatie 
stroomloos vooraleer u 
werkzaamheden uitvoert aan de 
installatie.

! Het volstaat niet om het regeltoestel 
uit te schakelen.

WAARSCHUWING!

LEVENSGEVAAR

door vergiftiging.
Een ontoereikende luchttoevoer kan leiden 
tot het ontsnappen van rookgassen.

! Let erop, dat de openingen voor de 
luchttoevoer en de rookgasafvoer niet 
verkleind of afgesloten worden.

! Wanneer gebreken aan het systeem 
niet onmiddellijk verholpen kunnen 
worden, mag de klassieke 
gaswandketel niet in bedrijf gesteld 
worden.

! Wijs de eigenaar van de installatie, 
schriftelijk, op de gebreken en de 
daaraan verbonden gevaren.

OPGELET!

SCHADE AAN DE INSTALLATIE

door een onvakkundige montage.

! Respecteer bij de montage en voor de 
werking van de verwarmingsinstallatie 
de regels van de techniek evenals de 
wettelijke en bouwbepalingen!
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Veiligheid 2
2.4 Gereedschap, materialen en 
hulpmiddelen

Voor de montage en het onderhoud van de 
gaswandketels heeft u standaardgereedschap voor 
verwarmings-, gas- en waterinstallaties nodig.

2.5 Afval

! Sorteer het verpakkingsmateriaal van de 
gaswandketel en laat het op milieuverantwoorde 
manier verwerken.

OPGELET!

SCHADE AAN DE INSTALLATIE

door een gebrek aan of een onvakkundige 
reiniging en service.

! Inspecteer en reinig jaarlijks de 
verwarmingsinstallatie. 

! Voer in geval van noodzaak een 
bijkomend onderhoud uit. Gebreken 
moeten dadelijk verholpen worden, om 
zo te voorkomen dat de 
verwarmingsinstallatie beschadigd zou 
worden!

WAARSCHUWING!

GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID

door vervuiling van het tapwater.

! Let erop, dat de warmtewisselaar voor 
het tapwater bij de montage- en 
onderhoudswerkzaamheden op 
hygiënische wijze en conform de regels 
van de techniek gemonteerd en 
gereinigd wordt.

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

! U moet de montage van een klassieke 
gaswandketel bij de gasmaatschappij 
aangeven en een goedkeuring 
aanvragen.

! De gaswandketel mag enkel met het 
speciaal voor dit keteltype 
geconcipieerde en goedgekeurde 
systeem voor luchttoevoer en 
rookgasafvoer verbonden worden.

! Denk eraan dat er lokale bepalingen 
betreffende de rookgasafvoer 
gerespecteerd moeten worden.

! Informeer voor het begin van de 
montage de lokale bevoegde 
instanties.
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Technische gegevens en afmetingen3
3 Technische gegevens en afmetingen

3.1 Technische gegevens

De Logamax is een klassieke gaswandketel met 
ingebouwde atmosferische gasbrander en is in de 
verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

Alle uitvoeringen beschikken over een elektronische 
ontsteking.

De volgende modellen maken deel uit van de Logamax-
serie:

Logamax U014-24 K open gaswandketel met 
elektronische ontsteking en geïntegreerde 
tapwaterproductie

Logamax U014-24 open gaswandketel met 
elektronische ontsteking, enkel voor verwarming

Logamax U012-24 K kamerluchtonafhankelijke, 
gesloten gaswandketel met een ventilator, met 
elektronische ontsteking en geïntegreerde 
tapwaterproductie

Logamax U012-24 kamerluchtonafhankelijke, gesloten 
gaswandketel met een ventilator, met elektronische 
ontsteking,enkel voor verwarming

Logamax U012-28 K kamerluchtonafhankelijke, 
gesloten gaswandketel met een ventilator, met 
elektronische ontsteking en geïntegreerde 
tapwaterproductie

De gaswandketels zijn conform de geldende wettelijke 
bepalingen uitgerust met alle controle- en 
veiligheidscomponenten. De belangrijkste technische 
onderdelen van de klassieke gaswandketels worden 
hieronder opgesomd.

– bivalente koperen warmtewisselaar (enkel met 
geïntegreerde tapwaterproductie)

– elektronische ontsteking

– modulerend vermogen

– ionisatie-vlamcontrole

– vorstbeveiligingsfunctie

– antiblokeerfunctie van de omlooppomp

– overbelastingsbeveiliging van de omlooppomp

– veiligheidstemperatuurbegrenzer (95 °C)

– 3-traps omlooppomp

– expansievat

– automatische ontluchter

– vulkraan (behalve in de Franse uitvoering) 

– beveiliging tegen watertekort

– waterschakelaar 

– doorstroombegrenzer voor tapwater

24 met een vermogen van 24 kW
28 met een vermogen van 28 kW
K met geïntegreerde tapwaterbereiding
– enkel voor centrale verwarming
U014 met kamerluchtafhankelijke open 

verbrandingskamer
U012 met een ventilator, met gesloten 

verbrandingskamer
8
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Technische gegevens en afmetingen 3
– schakelbord met beveiliging IP 44 voor alle modellen

– thermometer en manometer

– LEDs voor: stroom voorhanden, vraag verwarming, 
brander in bedrijf, storingsweergave

– bedrijfsschakelaar

– draaischakelaar voor de tapwatertemperatuur 
(35/60 °C) en positie vorstbescherming

– draaischakelaar voor vertrektemperatuur (45/80 °C) 
en positie zomer/winter

– toets "reset"

– toets "rookgastest"

– montagesjabloon

– rookgassensor van de rookgascontrole 75 °C (U014)

Afb. 1 Doorstroomvolume instellen

A 
AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

Het doorstroomvolume van 12 (14) l/min is 
bij een toevoerdruk van 2 bar 
gegarandeerd. Wanneer de toevoerdruk 
duidelijk boven de 2 bar ligt, kan het 
doorstroomvolume tot 12 (14) l/min 
verminderd worden. Daarvoor moet u de 
schroef (afb. 1, pos. A) in wijzerzin 
draaien. Wanneer de toevoerdruk echter 
minder dan 2 bar bedraagt, kan het 
doorstroomvolume van 12 (14) l/min 
bereikt worden, wanneer de schroef 
(afb. 1, pos. A) in tegenwijzerzin wordt 
gedraaid. Wanneer hierbij het 
doorstroomvolume van 12 (14) l/min niet 
bereikt wordt, kan de 
doorstroomvolumebegrenzer verwijderd 
worden.
9
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3.2 Afmetingen 

Afb. 2 Afmetingen (maten in mm)
10

Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

Montage-, onderhouds- en bedieningsvoorschrift U012-24/24 K/28 K en U014-24/24 K • Uitgave 09/2003

Buderus Verwarming – Chauffage • http://www.buderus.be



Technische gegevens en afmetingen 3
3.3 Hydraulische aansluitingen

Pos. 1: veiligheidsventiel verwarmingskring

Pos. 2: beveiliging tegen watertekort

Pos. 3: vulkraan (behalve de Franse en de Belgische versie)

Pos. 4: voeler tapwatertemperatuur

Pos. 5: gasblok

Pos. 6: expansievat

Pos. 7: branderinspuiters

Pos. 8: ventiel voor vullen van het expansievat

Pos. 9: ontstekingselektrode 

Pos. 10: bivalente warmtewisselaar

Pos. 11: veiligheidstemperatuurbegrenzer

Pos. 12: trekonderbreker

Pos. 13: rookgassensor van de rookgasbeveiliging

Pos. 14: ionisatie-elektrode

Pos. 15: voeler vertrektemperatuur

Pos. 16: automatische ontluchter

Pos. 17: omlooppomp

Pos. 18: debietbegrenzer voor tapwater 

Pos. 19: waterschakelaar

Pos. 20: filter koud water

Pos. 21: overstroomventiel

Pos. 22: veiligheidstemperatuurbegrenzer (enkel voor Polen)

Afb. 3 Logamax U014-24 K en U014-24 K VMC

VK AW GAS EK RK

VK = vertrek ketel

AW = uitgang tapwater

GAS = gasaansluiting

EK = ingang koud water

RK = retour ketel
11
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Technische gegevens en afmetingen3
Pos. 1: veiligheidsventiel verwarmingskring

Pos. 2: beveiliging tegen watertekort

Pos. 3: voeler tapwatertemperatuur

Pos. 4: expansievat

Pos. 5: gasarmatuur

Pos. 6: branderinspuiters

Pos. 7: ventiel voor vullen van het expansievat

Pos. 8: ontstekingselektrode 

Pos. 9: bivalente warmtewisselaar

Pos. 10: veiligheidstemperatuurbegrenzer

Pos. 11: van kamerlucht afgesloten branderkamer

Pos. 12: rookgasventilator

Pos. 13: concentrische rookgasleidng

Pos. 14: schakelaar voor drukverschil

Pos. 15: ionisatie-elektrode

Pos. 16: voeler vertrektemperatuur

Pos. 17: automatische ontluchter

Pos. 18: omlooppomp

Pos. 19: vulkraan (behalve de Franse en de Belgische versie)

Pos. 20: debietbegrenzer voor tapwater 

Pos. 21: waterschakelaar

Pos. 22: filter koud water

Pos. 23: overstroomventiel

Pos. 24: veiligheidstemperatuurbegrenzer (enkel voor Polen)

Afb. 4 Logamax U012-24 K – Logamax U012-28 K

VK AW GAS EK RK

VK = vertrek ketel

AW = uitgang tapwater

GAS = gasaansluiting

EK = ingang koud water

RK = retour ketel
12
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Technische gegevens en afmetingen 3
Pos. 1: veiligheidsventiel verwarmingskring

Pos. 2: beveiliging tegen watertekort

Pos. 3: expansievat

Pos. 4: gasarmatuur

Pos. 5: branderinspuiters

Pos. 6: ventiel voor vullen van expansievat

Pos. 7: ionisatie-elektrode

Pos. 8: warmtewisselaar

Pos. 9: trekonderbreker

Pos. 10: rookgassensor van de rookgasbeveiliging

Pos. 11: ontstekingselektrode 

Pos. 12: veiligheidstemperatuurbegrenzer

Pos. 13: voeler vertrektemperatuur

Pos. 14: automatische ontluchter

Pos. 15: omlooppomp

Pos. 16: vulkraan (behalve de Franse en de Belgische versie)

Pos. 17: overstroomventiel

Pos. 1: veiligheidsventiel van de verwarmingkring

Pos. 2: beveiliging tegen watertekort

Pos. 3: expansievat

Pos. 4: gasarmatuur

Pos. 5: branderinspuiters

Pos. 6: ventiel voor vullen van expansievat

Pos. 7: ionisatie-elektrode

Pos. 8: warmtewisselaar

Pos. 9: van kamerlucht afgesloten verbrandingskamer

Pos. 10: rookgasventilator

Pos. 11: concentrische rookgasleiding

Pos. 12: schakelaar voor drukverschil

Pos. 13: veiligheidstemperatuurbegrenzer

Pos. 14: ionisatie-elektrode

Pos. 15: voeler vertrektemperatuur

Pos. 16: automatische ontluchter

Pos. 17: omlooppomp

Pos. 18: vulkraan (behalve de Franse en de Belgische versie)

Pos. 19: overstroomventiel

Afb. 5 Logamax U014-24

VK GAS RK

VK = vertrek ketel

GAS = gasaansluiting

RK = retour ketel

Afb. 6 Logamax U012-24

VK GAS RK

VK = vertrek ketel

GAS = gasaansluiting

RK = retour ketel
13
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3.4 Werkingsgegevens

De specifieke instelwaarden (inspuiters, branderdruk, 
dichting (indien voorhanden) en warmtebelasting) voor 
de nationale gassoorten staan vermeld in de tabel 7 op 
pagina 48.

U014
-24

U014
-24 VMC

U014
-24 K

U014
-24 K VMC

U012
-24

U012
-24 K

U012
-28 K

Nominaal vermogen kW 24,03 24,03 24,03 24,03 24,5 24,5 28,0

Minimum vermogen kW 10,01 10,01 10,01 10,01 9,95 9,95 9,8

Rendement bij 100% verwarmingsbedrijf 
(volledige belasting)

% 90,68 90,68 90,68 90,68 92,45 92,45 91,77

Rendement volgens de EG-richtlijn 
betreffende het rendement (92/42 EWG) bij 
100% verwarmingsbedrijf
(volledige belasting)

% 89,76 89,76 89,76 89,76 89,77 89,77 89,89

Rendement bij 30% verwarmingsbedrijf 
(gedeeltelijke belasting)

% 89 89 89 89 89,01 89,01 88,44

Rendement volgens de EG-richtlijn 
betreffende het rendement (92/42 EWG) bij 
30% verwarmingsbedrijf
(gedeeltelijke belasting)

% 87,14 87,14 87,14 87,14 87,16 87,16 87,34

Aantal sterren conform
de EG-richtlijn betreffende het rendement 
(92/42 EWG)

Aantal 2 2 2 2 2 2 2

Verbrandingsrendement rendement (ηk) 
bij 100% verwarmingsbedrijf 

% 93,4 93,4 93,4 93,4 93,9 93,9 93,6

Stilstandsverliezen (min. – max.) % 3,1 – 2,72 3,1 – 2,72 3,1 – 2,72 3,1 – 2,72 1,88 – 1,45 1,88 – 1,45 2,88 – 1,83

Rookgastemperatuur (min. – max.) °C 76,0 – 99,1 76,0 – 99,1 76,0 – 99,1 76,0 – 99,1 109,3 –
126,9

109,3 –
126,9

105,7 –
135,3

Rookgasvolumestroom (min. – max.) g/s 17,62 –
20,02

17,62 –
20,02

17,62 –
20,02

17,62 –
20,02

13,8 –
13,73

13,8 –
13,73

14,7 –
15,45

CO2 % 2,4 – 5,1 2,4 – 5,1 2,4 – 5,1 2,4 – 5,1 3,1 – 7,8 3,1 – 7,8 2,9 – 8,0

Rookgasvolumestroom g/s – – – – – – –

NOX (waarde conform EN 297/A3 en EN 483) mg/ 
kWh

180 180 180 180 143 143 152

NOX klasse 2 2 2 2 3 3 2

Tabel 2 Werkingsgegevens
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Technische gegevens en afmetingen 3
3.5 Algemene gegevens

 U014
-24

U014
-24 VMC

U014
-24 K

U014
-24 K VMC

 U012
-24

U012
-24 K

 U012
-28 K

Gascategorie Tab. 1, Pagina 5

Min. watervolume in de verwarmingskring bij 
∆T = 20 K

l/h 432 432 432 432 439 439 421

Min. druk in de verwarmingskring bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Max. druk in de verwarmingskring bar 3 3 3 3 3 3 3

Waterinhoud primaire kring l 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Max. vertrektemperatuur bij verwarmingsbedrijf °C 81 81 81 81 81 81 81

Min. vertrektemperatuur bij verwarmingsbedrijf °C 45 45 45 45 45 45 45

Volume expansievat l 8 8 8 8 8 8 8

Voordruk expansievat bar 1 1 1 1 1 1 1

Max. waterinhoud verwarmingskring
(bij Tmax = 82°C)

l 183,9 183,9 183,9 183,9 183,9 183,9 183,9

Min. watervolume in de tapwaterkring l/min – – 2,5 2,5 – 2,5 2,5

Min. aansluitdruk koud water bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Max. aansluitdruk koud water bar 6 6 6 6 6 6 6

Doorstroomvolume tapwater bij ∆T = 30 K l/min – – 11,5 11,5 – 11,5 13,5

Debietbegrenzer l/min – – 12 12 – 12 14

Tapwatervolume bij permanente werking bij 
∆T = 45 K

l/min – – 7,65 7,65 – 7,8 8,92

Tapwatervolume bij permanente werking bij 
∆T = 40 K

l/min – – 8,6 8,6 – 8,78 10,03

Tapwatervolume bij permanente werking bij 
∆T = 35 K

l/min – – 9,83 9,83 – 10,03 11,47

Tapwatervolume bij permanente werking bij 
∆T = 30 K 1

l/min – – 11,47 11,47 – 11,71 13,38

Tapwatervolume bij permanente werking bij 
∆T = 25 K 1

l/min – – 13,77 13,77 – 14,05 16,05

Instelmogelijkheid voor tapwater °C – – 35 – 57 35 – 57 – 35 – 57 35 – 57

Spanningsvoorziening V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Overspanningsbeveiliging (zekering) A (F) 4 4 4 4 4 4 4

Max. vermogensopname W 90 90 90 90 141 141 141

Elektrische beveiliging IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D

Gewicht netto kg 37 37 37 37 37 37 37

Tabel 3 Algemene gegevens
1 gemengd

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

Wanneer de klassieke gaswandketel moet 
functioneren in een systeem met lage 
temperaturen (bv. vloerverwarming), moet 
er een mengklep geplaatst worden, om 
condensatievorming te vermijden.
15
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Aanwijzingen voor de montage4
4 Aanwijzingen voor de montage

De klassieke gaswandketel moet conform de actueel 
geldende nationale en regionale wetten en bepalingen 
geïnstalleerd worden. Voor de betroffen landen kan u de 
verschillende gascategorieën voor de gaswandketel 
vinden in de tabel 1 op pagina 5.

Neem de volgende punten in acht:

– Respecteer bij de installatie van het systeem de 
geldende technische bepalingen, de 
bouwvoorschriften en de wettelijke bepalingen van 
het land waar de gaswandketel geplaatst wordt.

– Voor België is de Belgische installatienorm 
NBN D51-003 van toepassing.

– Zorg ervoor dat enkel gekwalificeerd personeel in 
dienst genomen wordt voor de installatie van de 
gasvoorziening, de rookgasaansluiting en de 
stroomvoorziening evenals voor de onderhouds- en 
herstellingswerkzaamheden.

– Het systeem moet jaarlijks gereinigd en 
onderhouden worden. Daarbij moet het complete 
systeem geïnspecteerd worden, om te controleren of 
het storingsvrij functioneert.

– Storingen en fouten moeten onmiddellijk verholpen 
worden.

– De firma Buderus kan in geen geval aansprakelijk 
gesteld worden voor verliezen of verwondingen 
veroorzaakt door een foutieve instelling of 
manipulatie van de controle- en instelmechanismen 
van het systeem door onbevoegden.
16
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Aanwijzingen voor de montage 4
4.1 Klassieke gaswandketel monteren

4.1.1 Verpakking

De klassieke gaswandketel wordt compleet gemonteerd 
geleverd, verpakt in een kartonnen doos. 

! Controleer, nadat de ketel werd uitgepakt, of het 
toestel niet beschadigd is.

! Controleer of de levering compleet is.

4.1.2 Klassieke gaswandketel plaatsen

Elke klassieke gaswandketel beschikt over een 
specifiek montagesjabloon. Dankzij deze 
montagesjablonen kunnen de leidingen gepositioneerd 
worden voor de aansluitingen aan het systeem, voor het 
tapwater en het gas, bij de plaatsing van het 
hydraulische systeem voor de installatie van de 
klassieke gaswandketel.

Deze montagesjablonen zijn gemaakt uit stevig papier 
en moet bevestigd worden op de wand waartegen de 
gaswandketel geïnstalleerd wordt. 

Afb. 7 Omvang van de verpakking bij de levering
(maten in mm)

WAARSCHUWING!

LEVENSGEVAAR

door gevaar voor verstikking en verpletting.

! Bewaar het verpakkingsmateriaal 
(karton, kunststofbandjes, plastik 
zakjes enz.) buiten het bereik van 
kinderen. 

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

Buderus kan in geen enkel geval 
verantwoordelijk gesteld worden voor 
verwondingen van mens en dier of voor 
beschadigingen veroorzaakt door het niet 
respecteren van de hierboven vermelde 
punten.

Leveringsomvang

Een pakket met:

– montage-, onderhouds- en bedieningsvoorschrift

– montagesjabloon voor de wandmontage van de 
gaswandketel

– 2 pluggen met haakschroeven voor de bevestiging van 
de gaswandketel aan de wand

– enkel voor de U012 modellen: 
een dichting voor de rookgasaansluiting

– enkel voor de U012 modellen:
een reduceerstuk voor de rookgasaansluiting

– filter voor de ingang voor het koud water
(enkel voor de K-modellen)

Tabel 4 Leveringsomvang
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Aanwijzingen voor de montage4
De informatie die noodzakelijk is voor het boren van de 
gaten en voor de bevestiging met 2 schroeven en 
splitpluggen staat op het montagesjabloon vermeld. 
Gebruik het onderste deel van de montagesjabloon, om 
de bevestigingspunten aan te duiden voor de 
gasaansluiting, de leiding voor het koud water, de 
uitgang van het tapwater evenals de leidingen voor 
vertrek en retour van de verwarming.

Aanwijzingen voor het bepalen van de 
bevestigingsplaats van de gaswandketel:

– respecteer de aanwijzigingen voor het 
rookgassysteem (zie hoofdstuk 4.1.5 
"Rookgassysteem", pagina 21).

– laat aan de beide zijden van de gaswandketel een 
afstand van 50 mm vrij voor 
onderhoudswerkzaamheden.

– controleer of de wand geschikt is voor de bevestiging 
van de ketel.

– bevestig de gaswandketel niet aan dunne 
afscheidingswanden.

– installeer de klassieke gaswandketel niet boven 
toestellen, waarvan de werking het goed 
functioneren van de gaswandketel zou kunnen 
beïnvloeden (een fornuis dat vethoudende dampen 
produceert, een wasmachine, enz.).

– installeer een kamerluchtafhankelijke gaswandketel 
niet in een corrosieve of stoffige omgeving, zoals een 
kapsalon, een wasserij, enz. De levensduur van de 
componenten van de gaswandketel zou daardoor 
aanzienlijk verkort kunnen worden. Afb. 8 Montagesjablonen voor de aansluitingen van de 

klassieke gaswandketel (maten in mm) – * 
toebehoren

Afb. 9 Vooraanzicht van de positie van de aansluitingen 
(maten in mm)

Ø in duim L in mm
VK = vertrek ketel VK = ¾ 144
AW = uitgang tapwater AW = ½ 144
GAS = gasaansluitingen GAS = ¾ 153,5
EK = ingang koud water EK = ½ 144
RK = retour ketel RK = ¾ 144
S = veiligheidsventiel afloop S = 195,5

EKEKEKEK

S

GAS RK

1
9

5
.5

1
5
3
.5

1
4

4

VK AWAW GAS EKEKEKEK RK

Afloop 
veiligheidsventiel

Vullen van de 
verwarmingskring

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

De opstellingsruimte moet steeds goed 
verlucht en vorstvrij zijn. Voor de toevoer 
van verbrandingslucht, moet u erop lettten, 
dat er een geringe stofconcentratie is.

OPGELET!

BRANDGEVAAR

door ontvlambare materialen of 
vloeistoffen.

! Stockeer geen ontvlambare materialen 
of vloeistoffen in de onmiddellijke 
nabijheid van de ketel.

VK AWAW
18
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Aanwijzingen voor de montage 4
De temperatuur van de wand, waartegen de 
gaswandketel bevestigd wordt, en de temperatuur aan 
het oppervlak van de concentrische rookgasleiding stijgt 
in normale omstandigheden niet boven de 85 °C. 
Daarom moet er geen minimum afstand tot brandbare 
muren in acht genomen worden.

Breng bij gaswandketels met afzonderlijke luchttoevoer- 
en luchtafvoerleidingen isolatiemateriaal aan tussen de 
wand en de leidingen, wanneer de ketel bevestigd wordt 
aan een brandbare wand of aan een wand waarin zich 
openingen bevinden.

4.1.3 Klassieke gaswandketel monteren

De leidingen en de radiatoren moeten grondig gespoeld 
worden, vooraleer de gaswandketel aangesloten wordt.

Buderus kan in geen enkel geval verantwoordelijk 
gesteld worden voor verwondingen van mens en dier of 
voor beschadigingen veroorzaakt door het niet 
respecteren van de hierboven vermelde punten.

Om de gaswandketel te installeren, gaat u als volgt 
tewerk:

! Bevestig het montagesjabloon met plakband aan de 
wand.

! Boor op de voorziene plaatsen in de wand 2 gaten, 
met een diameter van 12 mm. Schroef de 
bevestigingshaken met de pluggen in de wand.

! De maten voor de aansluitingen aan de gasleiding, 
de ingang voor koud water, de uitgang voor warm 
water en de vertrek- en retourleidingen van de 
verwarming staan op het montagesjabloon vermeld.

! Hang de gaswandketel aan de bevestigingshaken.

! Verbind de gaswandketel met de gasleiding, de 
leidingen voor koud en warm water en de leidingen 
voor het vertrek en het retour van de verwarming. 

4.1.4 Verluchting

De gaswandketel moet in een kamer geïnstalleerd 
worden, die voldoet aan de geldende bepalingen. Houd 
met name het volgende in acht:

Kamerluchtafhankelijke open gaswandketel
(type B11BS installaties)

De gaswandketels Logamax U014-24 K, U014-24 en 
U014-24 VMC, evenals U014-24 K VMC zijn open 
gaswandketels, die ontworpen zijn voor aansluiting aan 
een schoorsteen: de lucht voor de verbranding wordt uit 
de opstellingsruimte ontnomen.

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

! Maak geen gebruik van 
oplossingsmiddelen; die kunnen de 
onderdelen beschadigen.
19
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Aanwijzingen voor de montage4
De ruimte kan direct verlucht zijn (d.w.z. met 
verluchtingsopeningen naar buiten) of indirect verlucht 
zijn (d.w.z. met verluchtingsopeningen naar een 
aanpalende ruimte). Voor de verluchting moet aan de 
volgende eisen voldaan worden:

Directe verluchting

– De ruimte moet beschikken over een 
verluchtingsopening met een grootte van ten minste 
6 cm²/kW geïnstalleerd vermogen. De opening mag 
in geen geval kleiner zijn dan 150 cm² en moet zich 
direct aan een buitenmuur bevinden.

– De opening moet liefst ter hoogte van de vloer 
aangebracht worden.

– De opening mag niet afgesloten kunnen worden. 
Voor de opening moet een rooster geplaatst worden, 
dat de nuttige diameter van de verluchtingsopening 
niet verkleint.

– Een correcte verluchting kan ook bekomen worden 
met behulp van meerdere openingen. Daarbij moet u 
wel rekening houden met het feit dat de som van 
verschillende openingen overeenstemt met de 
noodzakelijke verluchtingsdimensies.

– Wanneer de verluchtingsopening niet bij vloer 
aangebracht kan worden, moet de nuttige diameter 
met ten minste 50 % vergroot worden.

– Indien er in dezelfde ruimte eveneens een open 
haard staat, moet die voorzien worden van een 
onafhankelijke luchttoevoer. Wanneer dit niet het 
geval zou zijn, mag er geen ketel van het type B 
geïnstalleerd worden.

– Ingeval er in de opstellingsruimte nog andere 
toestellen staan, die een toevoer van lucht vereisen 
(bv. een afzuigkap of een droogkast), moet de 
verluchtingsopening uiteraard aangepast worden.

Indirecte verluchting

Wanneer er geen verluchtingsopening kan aangebracht 
worden aan een buitenwand, kan u nog altijd gebruik 
maken van een indirecte verluchting. De lucht wordt dan 
uit een aanpalende ruimte aangezogen via een vrije 
luchttoevoeropening van 8 cm²/kW (1 doorstroom-
opening) of 10 cm³/kW (2 doorstroomopeningen).

In die aanpalende ruimte moet er dan een 
luchttoevoeropening aangebracht worden, die voldoet 
aan de bepalingen uit het hoofdstuk "Directe 
verluchting".

Gesloten gaswandketel met ventilator
(type C12, C32, C42, C52, C62*, C82)

De gaswandketels Logamax U012-24 K – 
Logamax U012-24 – Logamax U012-24 K zijn gesloten 
gaswandketels met een ventilator. Er is geen noodzaak 
aan speciale verluchtingsopeningen voor de 
verbrandingslucht in de opstellingsruimte.

Gebruik van gesloten gaswandketel van het 
type C42 als toestel van het type B22.

Wanneer de Logamax U012-24 K, U012-24 en U012-
28 K gemonteerd worden in een ruimte die voldoet aan 
de schoorsteenconfiguratie van het type B22, gelden 
hiervoor de eisen betreffende de verluchting die vermeld 
staan in de hoofdstukken "Directe verluchting" en 
"Indirecte verluchting".

* Dit systeem is niet toegelaten in België
20

Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

Montage-, onderhouds- en bedieningsvoorschrift U012-24/24 K/28 K en U014-24/24 K • Uitgave 09/2003

Buderus Verwarming – Chauffage • http://www.buderus.be



Aanwijzingen voor de montage 4
4.1.5 Rookgassysteem

Kamerluchtafhankelijke werking

Een goede schoorsteen is zeer belangrijk voor de goede 
werking van de gaswandketel; hij moet voldoen aan de 
hierondervermelde eisen:

– De schoorsteen moet vervaardigd zijn onbrandbaar 
materiaal en mechanisch bestand zijn tegen een 
temperatuur tot 250°C en voldoende resistent zijn 
tegen chemische werking van de 
verbrandingsproducten.

– De schoorsteen moet voldoende stabiel zijn en zo 
weinig mogelijk warmte geleiden.

– De schoorsteen moet over haar volledige lengte 
dicht zijn, om te vermijden dat er afkoeling zou zijn 
door het binnendringen van vreemde lucht.

– De schoorsteen moet zo recht mogelijk geplaatst 
worden. Op het eindstuk mag een statische 
schoorsteenkop geplaatst worden, die een constante 
en goede trek van de rookgassen garandeert.

– De diameter van de schoorsteen mag niet kleiner zijn 
dan de diameter van de rookgasuitstoot van de 
gaswandketel. Bij schoorstenen met vierhoekige of 
rechthoekige componenten moet de binnendiameter 
10 % groter zijn dan de diameter van de 
verbindingsleiding aangesloten op de 
rookgasuitgang.

– Vanaf de rookgasuitgang gemeten moet de 
rookgasleiding een verticaal gedeelte van ten minste 
0,5 m hebben. Indien nog een horizontaal gedeelte 
vereist is, mag dit niet langer zijn dan een vierde van 
de effectieve trekhoogte met een maximum van 2 m.

Directe emissie in de atmosfeer

Kamerluchtafhankelijke gaswandketels voeren 
rookgassen via een rookgasleiding direct in de 
atmosfeer af. Deze rookgasleiding kan door de 
buitenwand van het gebouw gevoerd worden via een 
aansluitset met de wandketel verbonden.

De rookgasleiding moet bovendien aan de volgende 
eisen voldoen:

– Het horizontale gedeelte van de rookgasleiding, dat 
zich aan de binnenzijde van het gebouw bevindt, 
moet zo kort mogelijk zijn (niet langer dan 1 m).

– Bij gaswandketels met een verticale rookgasuitgang 
zoals bijvoorbeeld de gaswandketels van het type 
Logamax U014 – U014 K mogen er maximum 2 
bochten in de leiding zijn.

– Op die rookgasafvoerleiding mag er slechts één 
enkele gaswandketel aangesloten worden.

– De opening in de wand moet beschermd zijn door 
een leidingommanteling. De leidingommanteling 
moet aan de binnenzijde van het gebouw afgedicht 
zijn en aan de buitenzijde open zijn.

– Het eindstuk van het afvoerkanaal van de 
verbrandingsproducten mag zich niet bevinden in 
een schadelijke statische overdrukzone.

– Tussen de rookgasaansluiting aan de gaswandketel 
en het eindstuk van de rookgasafzuig moet er een 
hoogteverschil zijn van ten minste 1,5 m (afb. 10).
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Afb. 10 Rookgassystemen (maten in mm)

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

Schuin
Schuin

Afb. 11 Afmetingen voor de aansluiting van de rookgasleiding (maten in mm)
22

Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

Montage-, onderhouds- en bedieningsvoorschrift U012-24/24 K/28 K en U014-24/24 K • Uitgave 09/2003

Buderus Verwarming – Chauffage • http://www.buderus.be



Aanwijzingen voor de montage 4
Gelieve het volgende in acht te nemen:

Om te vermijden dat de rookgassen zouden 
terugstromen in de opstellingsruimte, is de 
gaswandketel uitgerust met een rookgasbeveiliging.

Wanneer de rookgasbeveiliging wordt geactiveerd, 
wordt de brander uitgeschakeld en wordt er een fout 
gemeld in de regeling.

Nadat de thermostaat van de rookgasbeveiliging is 
afgekoeld, kan de rookgasbeveiliging opnieuw 
ingeschakeld worden, door indrukken van de toets 
"reset" (afb. 50, pos. L, pagina 55).

! Als de gaswandketel geregeld uitschakelt, moet u 
contact opnemen met uw installateur om de 
rookgasinstallatie te controleren. De rookgasweg 
kan verstopt zijn of de afvoer van de rookgassen 
naar buiten toe kan ongeschikt zijn.

WAARSCHUWING!

LEVENSGEVAAR

De rookgassensor van de 
rookgasbeveiliging mag in geen enkel geval 
overbrugd worden.

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

Buderus kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor schade, die veroorzaakt werd 
door een verkeerde installatie, een foute 
werking, wijzigingen aan de gaswandketel 
of door het niet naleven van de 
aanwijzingen van de fabrikant of van de 
geldende bepalingen.
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4.1.6 Lucht- en rookgasgeleiding voor 
gaswandketels van het type C12, C32, C42, C52, 
C82 tot B22

De basispakketten van Buderus WH/WS, DO, LAS, GAF-K 
zijn conform EN90/396 systeemgecertifieerd en dienen 
toegepast te worden.

Afb. 12 Lucht- en rookgasgeleiding voor gashaarden van het 
type B en C (maten in mm)

Type
C52

Type
C32

Type
C42

Type
C12

Type C82 Type
B22

apart

C12 Voor de aansluiting aan horizontaal uitmondende 
luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen in dezelfde 
drukzone. Er wordt gebruik gemaakt van een 
concentrische rookgasleiding of 2 parallele leidingen.

C32 Voor de aansluiting van verticaal uitmondende 
luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen in dezelfde 
drukzone. Er wordt gebruik gemaakt van een 
concentrische rookgasleiding of 2 parallele leidingen.

C42 Voor de aansluiting van gaswandketels aan een 
gemeenschappelijk kanaal, bestaande uit 2 leidingen, 
één voor de aanzuig van verse lucht en één voor de 
afvoer van de rookgassen, die uitmonden in dezelfde 
drukzone. Voor de aansluiting van het toestel wordt 
gebruik gemaakt van een concentrische rookgasleiding 
of 2 parallele leidingen.
Het gemeenschappelijke kanaal moet voldoen aan de 
geldende wettelijke bepalingen.

C52 Gaswandketels met afzonderlijke leidingen voor de 
toevoer van lucht en de afvoer van de rookgassen.
Deze rookgasleidingen zijn geschikt voor de afvoer 
van de gassen op plaatsen waar een wisselende druk 
heerst.
Beide leidingen monden in verschilende drukzones 
uit.

C82 Voor de aansluiting van een gesloten toestel op 2 
gescheiden kanalen. Eén kanaal voert de 
verbrandingslucht rechtstreeks van buiten aan, terwijl de 
rookgassen met een natuurlijke trek naar een 
gemeenschappelijke schoorsteen worden afgevoerd.
De schoorsteen moet voldoen aan de geldende 
wettelijke bepalingen.

B22 Voor de aansluiting van een gesloten toestel op een 
luchtdicht rookgasafvoerkanaal . De lucht voor de 
verbranding wordt uit de opstellingsruimte ontnomen.
Voor dit soort installaties gelden voor de 
opstellingsruimte dezelfde eisen als voor de open 
toestellen.
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4.1.7 Rookgasleidingen aanbrengen voor 
gaswandketels van het type C

Volgens de richtlijnen van de geldende wetten kunnen 
rookgasleidingen van gaswandketels met behulp van 
een ventilator door het dak of direct door de buitenmuur 
van de opstellingsruimte afgevoerd worden. De 
volgende afstanden moeten voor een niet hinderende 
uitmonding van de rook in acht genomen worden. 

Aanbrengen van de rookgasleidingen voor de gaswandketels van het type C

Rookgasaansluiting aanbrengen Pos.-Nr. zie 
afb. 13

Minimumafstanden
in mm

onder een venster A 600

onder een verluchtingsopening B 600

onder een dakgoot C 300

onder een balkon 1 D 300

van een venster E 500

van een verluchtingsopening F 600

van verticale of horizontale verluchtingsleidingen of uitstoot 2 G 700

van een uiterste hoek van een gebouw H 300

van een binnenste hoek van een gebouw I 1000

vanaf de vloer van een andere verdieping L 2200

tussen twee verticale aansluitingen M 2500

tussen twee horizontale aansluitingen N 700

van een tegenoverliggende wand zonder openingen of aansluitingen binnen een omtrek 
van 3 meter van de plaats waar de rookgassen ontsnappen

O 2000

zoals hierboven, maar met openingen of aansluitingen binnen een omtrek van 3 meter 
van de plaats waar de rookgassen ontsnappen

P 3000

Tabel 5 Minimumafstanden voor het aanbrengen van de rookgasleidingen voor gaswandketels van het type C
1 Wanneer de aansluitingen aangebracht worden onder een balkon waarvan gebruik gemaakt wordt, mag de afstand tussen de totale 

rookgasuitgang van de rookgasopeningen vanaf de aansluiting tot aan de rand van het balkon, inclusief de hoogte van het platform (indien dat 
voorhanden is) in geen geval kleiner zijn dan 2 m.

2 Omwille van de nabijheid van materialen die een invloed kunnen uitoefenen op de verbrandingsproducten, bv. dakgoten, aflooppijpen, houten 
planken, enz., moet bij het aanbrengen van de aansluitingen de afstand van ten minste 500 mm gerespecteerd worden, tenzij er een geschikte 
afscherming is ten opzichte van de bovengenoemde materialen.

Afb. 13 Rookgasaansluitingen aanbrengen
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4.1.8 Rookgasleiding Ø 80 mm
met flens voor luchtuitstoot type B22
(hoofdstuk 4.1.6, pagina 24)

Respecteer het volgende:

– Voor het uitstootsysteem met een diameter van 
80 mm en een lengte tussen 0,5 m en 4 m moet u 
een reduceerring met een diameter van 44 mm in de 
adapter van de uitgang van de ventilator aanbrengen 
(afb. 14). Die reduceerring wordt geleverd bij de 
gaswandketel, verpakt in folie.

– De maximum toegestane lengte van een 
rookgasleiding met een diameter van 80 mm 
bedraagt 20 m voor Logamax U012-24 – U012-24 K 
en 25 m voor Logamax U012-28 K, inclusief een 
grote bocht en een uitmondingsstuk.

– Voor dit soort installaties mag op het luchtdicht 
afvoerkanaal slechts één gaswandketel aangesloten 
worden, d. w. z., dat de gaswandketel over een 
eigen rookgasafvoerleiding moet beschikken.

Afb. 14 Reduceerring en adapter monteren

Afb. 15 Rookgassysteem monteren

Reduceerring
Ø 44 mm 

OPGELET!

SCHADE AAN DE INSTALLATIE

door vorst aan de rookgasinstallatie.

! Bij installaties waar er gevaar voor 
bevriezing bestaat, raden wij aan om de 
rookgasleiding over de totale lengte te 
voorzien van een isolatie van 80 mm. 
Dat geldt zowel voor de aansluiting aan 
een verticale wand als voor de 
aansluiting aan een schoorsteen.

Afb. 16 Reduceerring inpassen

Reduceerring
Ø 44 mm 
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4.1.9 Afvoer van de rookgassen in een 
concentrische rookgasleiding Ø 100/60 mm 
voor C12 en C32

Type C12

Die minimum lengte van de horizontale concentrische 
rookgasleiding bedraagt 0,5 m. 

De maximum toegestane lengte van de horizontale 
concentrische rookgasleiding bedraagt 3 m. Voor elke 
bijkomende bocht moet de maximum toegestane lengte 
met een meter verminderd worden. Bovendien moet de 
rookgasleiding in de richting van de opening van de 
afvoer 1% schuin naar beneden gericht zijn. Daardoor 
wordt vermeden, dat het regenwater in de 
rookgasleiding binnendringt.

Type C32

De minimum lengte van de verticale concentrische 
rookgasleiding bedraagt 0,5 m. 

De maximum toegestane lengte van de verticale 
concentrische rookgasleiding bedraagt zonder daknok 
(Ø 125/80 mm) 4 m. Voor elke bijkomende bocht moet 
de maximum toegestane lengte met een meter 
verminderd worden.

De reduceerring die bij de gaswandketel geleverd wordt 
(Ø 44 mm), moet bij installaties met een horizontale 
concentrische rookgasleiding tot 1 m of met een 
verticale concentrische rookgasleiding tot 2 m in de 
rookgasleiding van de rookgasuitstoot geplaatst 
worden, zoals te zien is in afbeelding 17 en 18.

Afb. 17 Reduceerring en rookgassysteem monteren
(maten in mm)

Afb. 18 Reduceerring inpassen

Reduceerring (Ø 44)

Afsluitkapje

Schuimrubberen
dichting

Ø 125/80

Ø 100/60

Reduceerring
Ø 44 mm 
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4.1.10 Afvoer van de rookgassen in een verticale 
concentrische rookgasleiding met 
Ø 125/80 mm voor C32

Type C32

De minimum lengte van de verticale concentrische 
rookgasleiding bedraagt 1,2 m. 

De maximum toegestane lengte van de verticale 
concentrische rookgasleiding bedraagt zonder daknok 
(Ø 125/80 mm) 6 m. Voor elke bijkomende bocht moet 
de maximum toegestane lengte met een meter 
verminderd worden.

De reduceerring die bij de gaswandketel geleverd wordt 
(Ø 44 mm), moet bij installaties met een concentrische 
rookgasleiding tot 2,5 m in de rookgasafvoerleiding 
geplaatst worden, zoals te zien is in afbeelding 19. 

Afb. 19 Rookgassysteem monteren (maten in mm)

Afb. 20 Reduceerring inpassen

Schuimrubberen
dichting

Afsluit-
kapje

Reduceerring (Ø 44)

Ø 125/80

Ø 125/80

Reduceerring
Ø 44 mm 
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Afb. 21 Afmetingen voor de aansluiting van de concentrische rookgasleiding (maten in mm)
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4.1.11 Rookgasleiding en luchttoevoer met 
twee parallele rookgasleidingen met 
Ø 80 mm

Bij alle installaties met een drukverlies in de 
rookgasleidingen van ≤ 20 Pa moet de reduceerring die 
bij de gaswandketel geleverd werd in de rookgasleiding 
van de rookgasuitstoot geplaatst worden (afb. 22 en 
afb. 23).

Hou rekening met het volgende:  de gaswandketel 
Logamax U012 is uitgerust met een beveiliging van de 
rookgasventilator.

Ingeval van slechte werking van de rookgasventilator 
wordt de brander uitgeschakeld door deze beveiliging. 

Deze toestand wordt niet gemeld door de LED. De 
beveiliging kan opnieuw gereset worden door de ketel 
eerst uit en dan weer aan te schakelen.

Afb. 22 Voorbeeld met twee parallele rookgasleidingen 
(maten in mm)

* Breng de linker afdekplaat (schuin gepositioneerd) exact aan 
zoals in de afbeelding wordt getoond.

Afb. 23  Voorbeeld met twee parallele rookgasleidingen 
(luchttoevoer via de opening aan de rechterzijde)

Afb. 24 Reduceerring inpassen

Reduceerring
Ø 44 mm

Schuim-
rubberen
dichting

Afsluit-
kapje

Linker
afdekplaat*

tot ∆ p = 20 Pa

Schuim-
rubberen- 
dichting

Rechter
afdekplaat

Reduceer-
ring
Afsluit-
kapje

Reduceerring
Ø 44 mm 

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

Het maximum toegestane drukverlies 
mag, ongeacht het type van installatie, niet 
groter zijn dan 50 Pa (bij Logamax U012-
24 – U012-24 K) en 60 Pa (bij Logamax 
U012-28 K).

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

De afdekplaten voor de rechterzijde en de 
linkerzijde zijn verschillend.

OPGELET!

VERWONDINGS- EN BRANDGEVAAR

Ingeval de rookgasleiding door wanden of 
plafonds gevoerd wordt of wanneer ze 
gemakkelijk bereikbaar is, moet een 
dergelijke rookgasleiding op vakkundige 
wijze geïsoleerd worden. De 
rookgasleiding kan tijdens de werking van 
de gaswandketel onderworpen worden 
aan temperaturen van meer dan 120 °C.
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Afb. 25 Afmetingen voor de aansluiting van de parallele rookgasleiding voor de toevoer van lucht en de afvoer van rookgassen 
(maten in mm)
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�	
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Voorbeeld (afb. 26)

Directe toevoer van lucht door de buitenwand en afvoer 
van de rookgassen via het dak.

Maximum toegestane drukverlies:

50 Pa (Logamax U012-24 – U012-24 K)
60 Pa (Logamax U012-28 K)

Voorbeeld (afb. 27)

Directe toevoer van lucht door de buitenwand en afvoer 
van de rookgassen via diezelfde buitenwand.

Maximum toegestane drukverlies:

50 Pa (Logamax U012-24 – U012-24 K)
60 Pa (Logamax U012-28 K)

Berekening van het drukverlies voor de leiding voor 
luchttoevoer en rookgasafvoer

Neem bij de berekening van het drukverlies de volgende 
parameters in acht:

– Voor elke meter leiding met Ø 80 mm (luchttoevoer 
en rookgasafvoer) bedraagt het drukverlies 2 Pa.

– Voor elke bocht van 90° (Ø 80 mm, R = D) bedraagt 
het drukverlies 4 Pa.

– Voor horizontale aansluitstuk luchttoevoer met 
Ø 80 mm, L = 0,5 bedraagt het drukverlies 3 Pa.

– Voor het horizontale eindstuk rookgasleiding 
Ø 80 mm, L = 0,6 bedraagt het drukverlies 5 Pa.

– Voor twee bochten van 90° 
(Ø 80 mm + twee klembanden met manchet) 
bedraagt het drukverlies 10 Pa.

Afb. 26 Directe toevoer van lucht door de buitenmuur en 
afvoer van de rookgassen door het dak
(maten in mm)

Afb. 27 Directe toevoer van lucht door de buitenwand en 
afvoer van rookgassen door diezelfde buitenwand 
(maten in mm)

 

  H min.= mm

 

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

Deze waarden hebben betrekking op 
afvoeren uit niet-elastische, gladde en 
originele rookgasleidingen van Buderus.
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Voorbeeld voor controle bij toepassing van een 
bocht:

4.1.12 Rendement bepalen

Concentrische rookgasleiding

Om het rendement van de gaswandketel te bepalen, 
moeten de volgende metingen uitgevoerd worden:

– Meting van de temperatuur van de luchttoevoer
(in °C) in de opening 2 (afb. 28, pos. A).

– Meting van de temperatuur van de rookgassen
(in °C) en van het CO2- of O2-gehalte (in %) in de 
opening 1 (afb. 28, pos. A).

Deze metingen moeten gedaan worden bij een 
gelijkmatige en constante werking van de 
gaswandketel.

Parallele rookgasleiding

Om het rendement van de gaswandketel te bepalen, 
moeten de volgende metingen uitgevoerd worden:

– Meting van de temperatuur van de luchttoevoer 
(in °C) in de opening 2 (afb. 28, pos. B).

– Meting van de temperatuur van de rookgassen
(in °C) en van het CO2- of O2-gehalte (in %) in de 
opening 1 (afb. 28, pos. B).

Deze metingen moeten gedaan worden bij een 
gelijkmatige en constante werking van de 
gaswandketel.

– twee bochten van 90° (Ø 80 mm) + twee 
klembanden met manchet

10 Pa

– (U012-28 K) 17 m leiding Ø 80 mm × 2 Pa (34 Pa)

– (U012-24 / (U012-24 K) 12 m leiding
Ø 80 mm × 2 Pa (24 Pa)

– twee bochten van 90° (Ø 80 mm) × 4 Pa
8 Pa

– horizontale aansluiting luchttoevoer 
Ø 80 mm =

3 Pa

– horizontaal eindstuk Ø 80 mm = 5 Pa

Som van alle weerstanden (U012-28 K) = 60 Pa

Som van alle weerstanden (U012-24 –

U012-24 K) = 50 Pa

Afb. 28 Rendement bepalen

Rookgas

Lucht-
toevoer

Luchttoevoer
Meetvoeler

Rookgas
Meetvoeler

Luchttoevoer
Meetvoeler

Rookgas
Meetvoeler

Kapje

Kapje Kapje

A 

B
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Aanwijzingen voor de montage4
4.1.13 Gaswandketel aan de gasleiding aansluiten

De diameter van de gastoevoerleiding moet minstens 
even groot zijn als de aansluitdiameter op het toestel.

Wanneer bepaalde gedeelten van het leidingsysteem 
verdekt opgesteld worden, moeten de afdichtingen goed 
gecontroleerd worden vooraleer het leidingensysteem 
ontoegankelijk wordt.

Vooraleer de gaswandketel wordt aangesloten, moeten 
de volgende werkzaamheden of controles uitgevoerd 
worden:

! Open de gaskraan en ontlucht de leidingen.

! Controleer, bij gesloten hoofdkraan, of er geen 
gaslekken zijn. Er mag geen drukverlies vastgesteld 
worden op de manometer tijdens het tweede kwartier 
van de dichtheidsmeting.

4.1.14 Hydraulische aansluitingen uitvoeren

Vooraleer u de gaswandketel aansluit, moeten de 
leidingen en de radiatoren grondig gespoeld worden.

Voorbereidende werkzaamheden uitvoeren

! Neem de ommanteling weg, zo kan u de 
gaswandketel gemakkelijker ophangen.

! Maak de spanners (onderaan) los en neem de beide 
schroeven (boven) weg om zo de ommanteling weg 
te kunnen nemen.

! Bevestig het bedieningspaneel hoger voor het 
realiseren van de hydraulische aansluitingen. 
Schroef de drie schroeven (afb. 33, pos. A, 
pagina 37) voor de bevestiging van het 
bedieningspaneel los en positioneer het 
bedieningspaneel ter hoogte van de laagst 
geplaatste boringen (afb. 33, pos. B, pagina 37) en 
bevestig het daar.

! Wanneer alle aansluitingen zijn uitgevoerd, kan het 
bedieningspaneel weer in de normale positie 
geplaatst worden.

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

Maak geen gebruik van 
oplossingsmiddelen; die kunnen de 
onderdelen beschadigen.

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

Ter vergemakkelijking van de 
onderhoudswerkzaamheden kan het 
bedieniningspaneel vanuit de normale 
positie (afb. 33, pos. D, pagina 37) ook in 
een hogere of lagere positie geplaatst 
worden.
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Aansluitingen verwarmingszijdig monteren

Het vertrek en de retour van de verwarmingskring 
moeten aan de betroffen ¾"-aansluitingen VK en RK 
van de klassieke gaswandketel aangesloten worden
(afb. 9, pagina 18).

Om de grootte van de verwarmingsleidingen te bepalen, 
moeten met name de drukverliezen op radiatoren, 
thermostatische kranen en de systeemconfiguratie in 
acht genomen worden.

De gaswandketel werd in de fabriek uitgerust met een 
overstroomventiel (doorstroomvolume van ca. 150 l/h) 
dat ervoor zorgt, dat de pomp steeds een minimum 
doorstroomvolume debiteert, zelfs wanneer 
bijvoorbeeld de thermostatische kranen aan de 
radiatoren gesloten zijn. Het overstroomventiel kan 
ingesteld worden met behulp van de verstelbare schroef 
(afb. 29).

In installaties met een combinatie van thermostatische 
kranen en een kamerthermostaat of weersafhankelijke 
regeling, is het, om bij gesloten thermostatische kranen 
oververhitting van de ketelwatertemperatuur te 
vermijden, noodzakelijk om ofwel een radiatorkraan 
(niet thermostatisch) permanent geopend te laten, ofwel 
een regelbare by-pass (verschildrukventiel) te voorzien. 
Het watervolume in het leidinggedeelte tussen ketel en 
by-pass moet minimum 1l / 10 kW geïnstalleerd 
vermogen bedragen.

Aansluitingen waterzijdig monteren

Het vertrek en de retour van het tapwater moeten aan de 
betroffen ½"-aansluitingen AW en EK van de klassieke 
gaswandketel (afb. 9, pagina 18) aangesloten worden.

Of de warmtewisselaar voor het tapwater soms 
gereinigd moet worden, hangt af van de hardheid van 
het water. Er wordt  aanbevoleneen behandeling van het 
tapwater te voorzien (bv. waterverzachter) vanaf een 
hardheid van het tapwate van 28° f.

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

Het is raadzaam om onderhoudskranen 
(toebehoren) in te bouwen aan het vertrek 
en de retour van de verwarmingskring.

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

Om de installatie te kunnen ledigen, moet 
u een aftapkraan voorzien op het laagste 
punt van de installatie.

OPGELET!

SCHADE AAN DE INSTALLATIE

Al naargelang de hardheid van het 
drinkwater moet het behandeld worden of 
niet. Het is raadzaam een 
waterbehandelingsinstallatie te installeren.

We raden u aan, om bij een hardheid van 
het drinkwater van meer dan 16° dH (Duitse 
hardheid) het drinkwater te behandelen.

Afb. 29 Overstroomventiel instellen

Om het overstroomventiel 
te openen, moet u de 
schroef in tegenwijzerzin 
draaien.

Om het overstroomventiel 
te sluiten, moet u de 
schroef in tegenwijzerzin 
draaien.
35

Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

Montage-, onderhouds- en bedieningsvoorschrift U012-24/24 K/28 K en U014-24/24 K • Uitgave 09/2003

Buderus Verwarming – Chauffage • http://www.buderus.be



Aanwijzingen voor de montage4
4.1.15 Restopvoerhoogte van de omlooppomp

Afb. 30 Logamax U014-24 – Logamax U012-24

Afb. 31 Logamax U014-24 K – Logamax U012-24 K

Afb. 32 Logamax U012-28 K
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oo
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e 
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 m

Doorstroomvolume in l/h

––––––––– = overstroomventiel gesloten
- - - - - - - - -  = overstroomventiel open

Het 
overstroomventiel 
van de 
gaswandketel 
wordt 
in geopende 
toestand geleverd!
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––––––––– = overstroomventiel gesloten
- - - - - - - - -  = overstroomventiel open

Het 
overstroomventiel 
van de 
gaswandketel 
wordt 
in geopende 
toestand geleverd!

Doorstroomvolume in l/h
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––––––––– = overstroomventiel gesloten
- - - - - - - - -  = overstroomventiel open

Het 
overstroomventiel 
van de 
gaswandketel 
wordt 
in geopende 
toestand geleverd!
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Aanwijzingen voor de montage 4
4.1.16 Uitbouw van een gaswandketel zonder 
tapwaterproductie voor combinatie met een 
externe tapwaterboiler

Met behulp van deze set kan een gaswandketel die 
enkel voorzien is voor verwarming (type Logamax U014-
24 en Logamax U012-24) uitgebouwd worden voor 
tapwaterproductie (in combinatie met een externe 
tapwaterboiler).

Voorbereidende werkzaamheden

! Schakel de installatie stroomloos en laat de 
gaswandketel leeglopen.

! Maak de spanners (onderaan) los en neem de beide 
schroeven (boven) weg om zo de ommanteling weg 
te kunnen nemen.

Om een dergelijke set te kunnen installeren, moet het 
bedieningspaneel in de laagste positie geplaatst worden 
(afb. 33). 

! Draai de drie bevestigingsschroeven los (afb. 33, 
pos. A). Twee ervan bevinden zich aan de zijkant en 
een aan de rugzijde van het bedieningspaneel. 
Plaats het bedieningspaneel nadien op de bovenste 
boringen (afb. 33, pos. C) en bevestig het 
bedieningspaneel.

! Verwijder de onderdelen 1 tot 6 (afb. 35, pos. A, 
pagina 39) en vervang ze door de onderdelen 1 tot 6 
van de set (afb. 35, pos. B, pagina 39). 

! Verwijder de beveiliging tegen watertekort uit de 
kring van het verwarmingswater en monteer de ze 
aan de aansluiting van het drie-weg-
omschakelventiel.

Afb. 33 Bedieningpaneel opnieuw monteren

Afb. 34 Montage met een voorgeschakelde aansluitconsole 
(optie) - niet voor Frankrijk en België

D
B

C
A 

E

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

Wanneer u bij de installatie gebruik maakt 
van een aansluitconsole (afb. 34), kan u 
de positie van de houder (afb. 8 
pagina 18) van het montagesjabloon 
aflezen.
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Aanwijzingen voor de montage4
! Maak een elektrische verbinding tussen de stekker 
van het bedieningspaneel en de mengklep van het 
drie-weg-omschakelventiel (zie details F in afb. 35, 
pos. B, pagina 39).

! Verbind de kabel van de temperatuurvoeler voor het 
tapwater van het bedieningspaneel (kleur blauw - 
bruin, zie details G in afb. 35, pos. B, pagina 39) met 
de kabel van de temperatuurvoeler voor het tapwater 
van de set (die moet in de mantel van de externe 
tapwaterboiler aangebracht worden). Daarvoor zijn 
er 2 aansluitingen in de set.

Externe tapwaterboiler

! Wanneer u gebruik maakt van een externe 
tapwaterboiler met een eigen thermostaatregeling, 
moet u de thermostaat vervangen door de hierboven 
beschreven temperatuurvoeler voor het tapwater. De 
regeling wordt nu overgenomen door het 
bedieningspaneel van de gaswandketel.
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Afb. 35 Uitbouw voor aansluiting aan een tapwaterboiler

A 

F

G

E

Toe te voegen onderdelen:
1 drie-weg-omschakelventiel
2 mengklep
3 waterleiding naar de tapwaterboiler
4 retour van tapwaterboiler
5 waterleiding naar drie-weg-
omschakelventiel
6 beveiliging tegen watertekort

Te verwijderen onderdelen:
1 veiligheidsventiel
2 nippel
3 waterleiding 
4 afsluitkapje
6 beveiliging tegen watertekort

B
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4.1.17 Elektrische aansluitingen uitvoeren

Het schakelschema voor de gaswandketel kan u vinden 
in hoofdstuk 4.2 "Elektrische aansluiting", pagina 42.

! Sluit de gaswandketel aan het stroomnet aan (230 V, 
50 Hz). De aansluiting moet geaard zijn en moet 
conform de lokale voorschriften en de voorschriften 
van IEC uitgevoerd zijn en storingsvrij functioneren.

De gas-, water- en verwarmingsleidingen zijn niet 
geschikt voor aarding.

De gaswandketel wordt geleverd met een aansluitkabel 
voor het net van 1,5 m lang 3 × 0,75 mm2.

Voor een veilig verloop van de onderhoudsmaatregelen 
moet bovenop de gaswandketel een tweepolige 
schakelaar gemonteerd worden; de afstand tussen de 
contacten moet ten minste 3 mm bedragen.

Toegang tot de kabelaansluitstrook:

! Opgelet! Stroomtoevoer onderbreken.

! Neem de ommanteling weg.

! Om het aansluitbereik beter te kunnen bereiken, 
draait u de vier schroeven (afb. 36, pos. A) los en 
neemt u de ommanteling (afb. 36, pos. B) weg.

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

! Deze fundamentele veiligheidseis moet 
absoluut gerespecteerd worden. Laat 
in geval van twijfel het complete 
elektrische systeem door een 
gekwalificeerd technieker controleren.

Buderus kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade of verwondingen 
veroorzaakt door een foutieve aarding van 
het systeem.

Afb. 36 Aansluitbereik toegankelijk maken

A B
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Aansluitkabel voor het net vervangen

Wanneer de aansluitkabel voor het net vervangen 
wordt, moet daarvoor een kabel met de oorspronkelijke 
kabelcode gebruikt worden.

! Naar de netaansluiting Y2 voeren.

! Plaats de aansluitkabel voor het net in de 
afneembare kabelklem.

! Trek de aansluiting Y2 eruit en voer de overige 
aansluitingen volgens de betreffende posities en 
kleuren uit. Het stekkercontact van de aardingskabel 
moet in het contact GND1 geplaatst worden.

Aan-/uit-kamerthermostaat (RT) aansluiten

! Leid de aansluitkabel naar de klemstrook Y1 en 
fixeer hem.

! Controleer of de Jumper JP2 in de positie "RT" 
gestoken is (fabrieksinstelling), corrigeer eventueel.

Modulerende kamerthermostaat (OT) aansluiten

! Leid de aansluitkabel van de modulerende 
kamerthermostaat naar de klemstrook Y1 en fixeer 
hem.

! Plaats de Jumper JP2 in de positie "OT".

! Bij een temperatuurregeling met meerdere bereiken, 
kan de modulerende tijdschakelthermostaat niet 
geïnstalleerd worden.

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

De aansluitkabel voor het net mag enkel 
door gekwalificeerde, door Buderus 
erkende vaklui vervangen worden.

Afb. 37 Aan-/uit-kamerthermostaat (RT) of modulerende 
kamerthermostaten (OT) aansluiten

RT

OTOT

RT

T in °C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 32755 31137 29607 28161 26795 25502 24278 23121 22025 20987

10 20003 19072 18189 17351 16557 15803 15088 14410 13765 13153

20 12571 12019 11493 10994 10519 10067 9636 9227 8837 8466

30 8112 7775 7454 7147 6855 6577 6311 6057 5815 5584

40 5363 5152 4951 4758 4574 4398 4230 4069 3915 3768

50 3627 3491 3362 3238 3119 3006 2897 2792 2692 2596

60 2504 2415 2330 2249 2171 2096 2023 1954 1888 1824

70 1762 1703 1646 1592 1539 1488 1440 1393 1348 1304

80 1263 1222 1183 1146 1110 1075 1042 1010 979 949

90 920 892 865 839 814 790 766 744 722 701

Tabel 6 Tabel met de weerstandswaarden (in Ohm) van de temperatuurvoeler in het vertrek van de verwarming (SR) en van de 
temperatuurvoeler van het tapwater (SS) als functie van de temperatuur

Verhouding tussen de temperatuur (°C) en de nominale weerstand (Ohm) van de temperatuurvoeler (SR) en van de temperatuurvoeler van het 
tapwater (SS).
Voorbeeld: Bij 25°C bedraagt de nominale weerstand 10067 Ohm. Bij 90 °C bedraagt de nominale weerstand 920 Ohm.
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4.2 Elektrische aansluiting

4.2.1 Schakelschema

Afb. 38 Schakelschema
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Aanwijzingen voor de montage 4
4.2.2 Positie van de Jumper bepalen

De Jumpers bevinden zich op de print van de regeling 
en dienen voor de sturing van de fundamentele 
werkingsfuncties.

Vooraleer u zich toegang tot de Jumpers verschaft:

! Opgelet! Onderbreek de stroomtoevoer.

! Neem de ommanteling weg.

! Om het aansluitbereik beter te kunnen bereiken, 
schroeft u eerst de vier schroeven (afb. 39, pos. A) 
los en neemt u de ommanteling (afb. 39, pos. B) 
weg.

Omstellen op een andere gassoort (niet voor België)

Wanneer u de gaswandketel op een andere gassoort 
omstelt, moet u de positie van de Jumper JP1 (afb. 40) 
in acht nemen.

– Werking met aardgas – positie "NAT"

– Werking met vloeibaar gas – positie "LPG"

Aanpassing aan de kamerthermostaten

Wanneer u de gaswandketel wil sturen met behulp van 
een aan-/uit-kamerhermostaat of van een modulerende 
kamerthermostaat, moet u de positie van de Jumper 
JP2 (afb. 41) in acht nemen.

– Aan-/uit-kamerthermostaat – positie "RT" 
(fabrieksinstelling)

– Modulerende kamerthermostaat – positie "OT"

Afb. 39 Positie van de Jumper bepalen

A B

Afb. 40 Omstellen op een andere gassoort

LPG

NATNAT

LPG

Afb. 41 Type kamerthermostaat instellen

RT

OTOT

RT
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4.3 Verwarmingsinstallatie vullen

Nadat het systeem helemaal werd aangesloten, kan de 
verwarmingsinstallatie gevuld worden.

Ga bij het vullen zorgvuldig tewerk en respecteer de 
volgende aanwijzingen:

! Open de speciale vulkraan (afb. 42) gradueel en 
controleer de werking van alle automatische 
ontluchters van het systeem.

! Controleer aan de hand van de manometer aan de 
gaswandketel of de druk ten minste 0,8 tot 1,0 bar 
bedraagt.

! Sluit de vulkraan. Ontlucht vervolgens de radiatoren 
en controleer de installatiedruk opnieuw.

! Nadat de gaswandketel werd ingeschakeld en nadat 
het systeem de vertrektemperatuur heeft bereikt, 
moet u de gaswandketel uitschakelen en opnieuw 
ontluchten.

Als de installatiedruk minder dan 0,4 bar bedraagt, 
schakelt de beveiliging tegen watertekort de brander uit. 
De waterdruk mag in de verwarmingsinstallatie niet 
minder dan 0,8 bar bedragen. Ingeval die waarde niet 
bereikt zou worden, moet de installatiedruk ingesteld 
worden via de vulkraan van de gaswandketel.

Om de installatiedruk te controleren, kan u gebruik 
maken van de manometer op het bedieningspaneel.

Afb. 42 Vulkraan (niet voor Frankrijk en België)

OPGELET!

SCHADE AAN DE INSTALLATIE

de omlooppomp kan blokkeren ten 
gevolge van lange stilstandstijden en 
onderbreking van de stroomtoevoer.

! Vooraleer u de gaswandketel opnieuw 
inschakelt, moet de omlooppomp op 
de hieronder beschreven manier 
gestart worden: Draai de 
beschermingsschroef in het midden 
van de pompmotor los, steek een 
schroevendraaier in de boring en draai 
de as van de pomp manueel in 
wijzerzin.

! Wanneer u de beschermingsschroef 
losdraait kan er wat water uitlopen. 
Vooraleer u de ommanteling 
bevestigt, moet u de vochtige plaatsen 
drogen.

! Van zodra de omlooppomp weer 
gestart werd, kan u de 
beschermingsschroef weer 
vastdraaien en controleren of er geen 
lekken zijn.
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4.4 Gaswandketel in bedrijf nemen

4.4.1 Eerdere controles

Controleer voor de inbedrijfstelling van de gaswandketel 
de onderstaande functies en zorg ervoor dat:

– de gaswandketel geïnstalleerd werd conform de 
geldende voorschriften betreffende water- en 
gasinstallaties, betreffende de rookgasafvoer en 
betreffende elektrische installaties.

– de rookgasleiding en de uitstoot correct geïnstalleerd 
zijn: bij het inschakelen van de gaswandketel mogen 
er geen verbrandingsresidus ontsnappen langs de 
afdichtingen. 

– de spanningsvoorziening van de gaswandketel 
230 V – 50 Hz bedraagt.

– het systeem correct gevuld werd met water (druk aan 
de manometer 0,8 – 1,0 bar).

– alle onderhoudskranen van het systeem geopend 
zijn.

– het toegevoerde gas beantwoordt aan de instellingen 
van de gaswandketel: Indien dit niet het geval zou 
zijn, moet de gaswandketel omgesteld worden op het 
beschikbare gas. Dit moet door een erkend vakman 
uitgevoerd worden.

– de gastoevoer geopend is.

– er geen gaslekken geconstateerd zijn.

– de externe hoofdschakelaar ingeschakeld is.

– het membraan van het veiligheidsventiel niet 
geblokkeerd is.

– er geen water ontsnapt.

4.4.2 Gaswandketel met behulp van de 
bedrijfsschakelaar inschakelen 

Neem voor het aan- en uitschakelen van de 
gaswandketel de aanwijzingen uit het 
bedieningsvoorschrift in acht.

! Schakel de gaswandketel in met behulp van de 
bedrijfsschakelaar.
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Aanwijzingen voor de montage4
4.5 Brander controleren (enkel voor Frankrijk en voor België)

Alle klassieke gasketels worden in de fabriek ingesteld 
en gecontroleerd.

Wanneer het, omwille van een omstelling van de 
gassoort of omwille van een wijziging van de 
voorwaarden van de gasvoorziening, noodzakelijk zou 
zijn om de instellingen aan te passen, mag dit enkel door 
technici van de servicedienst van Buderus uitgevoerd 
worden.

Voor een correcte controle van de gasdrukken moet u 
als volgt tewerk gaan:

1. Gasaansluitdruk controleren

! Stel de gaswandketel buiten werking en sluit de 
gaskraan.

! Draai de schroef van de onderste controlenippel, die 
zich aan de leiding boven het gasblok bevindt, los en 
sluit er een U-buis-manometer op aan.

! Stel de gaswandketel in bedrijf.

! Draai de draaischakelaar (afb. 50, pos. B, 
pagina 55) op "MAX" en druk de toets "rookgastest" 
in (zie ook hoofdstuk "Instellingen of rookgastest 
uitvoeren", pagina 57).

! Lees de gasaansluitdruk af. De gasaansluitdruk 
moet overeenstemmen met de waarde van de tabel 
(tab. 7, pagina 48) voor de toegepaste gassoort.

! Stel de gaswandketel buiten werking.

! Verwijder de U-buis-manometer en schroef de 
meetnippel met de afsluitschroef weer dicht (afb. 43).

2. Maximum ketelvermogen controleren 

! Draai de schroef van de bovenste controlenippel, die 
zich aan de leiding boven het gasblok bevindt, los en 
sluit er een U-buis-manometer op aan.

! Stel de gaswandketel in bedrijf.

! Draai de draaischakelaar (afb. 50, pos. B, 
pagina 55) op "MAX" en druk de toets "rookgastest" 
in (afb. 50, pos. H, pagina 55).

! Lees de gasaansluitdruk af en vergelijk hem met de 
waarde in de tabel (tab. 7, pagina 48).

Afb. 43 Gasblok

A

C

Beschermingskapje 
van de instelschroef 
voor de maximum 
inspuiterdruk

Controlenippel voor de 
aansluitdruk en de 
ontluchting

Instelschroef voor de 
minimum inspuiterdruk
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Wanneer de afgelezen waarde niet overeenstemt met 
die van de tabel, moet de waarde gecorrigeerd worden. 
Ga daarvoor als volgt tewerk (niet voor Frankrijk en 
België):

! Neem het beschermingskapje (afb. 45, pos. A). 
Draai de instelschroef voor de maximum 
inspuiterdruk (afb. 44, pos. B), om de instelling door 
te voeren.
Voor een verhoging van de druk moet u in wijzerzin 
en voor een verlaging tegen de wijzerzin draaien.

! Stel de gaswandketel buiten werking.

! Verwijder de U-buis-manometer en schroef de 
meetnippel met de afsluitschroef (afb. 45) weer dicht. 

3. Minimum ketelvermogen controleren en 
instellen

! Draai de schroef van de controlenippel, die zich aan 
de leiding boven het gasblok bevindt, los en sluit er 
een U-buis-manometer op aan.

! Stel de gaswandketel in bedrijf.

! Druk de toets "rookgastest" (afb. 50, pos. H, 
pagina 55) tweemaal in – de brander draait nu met 
een gedeeltelijke belasting. 

! Lees de minimum gasinspuiterdruk af en vergelijk 
hem met de waarde in de tabel (tab. 7, pagina 48).

Wanneer de afgelezen waarde niet overeenstemt met 
die van de tabel, moet de waarde gecorrigeerd worden. 
Ga daarvoor als volgt tewerk:

! Draai de potentiometer 2 (afb. 46) aan het 
bedieningspaneel en lees de minimum inspuiterdruk 
af.

Wanneer de correctie niet volstaat, moet de 
instelschroef aan het gasblok (afb. 45, pos. C) 
verdraaid worden.

! Draai de instelschroef aan het gasblok (afb. 45, 
pos. C) voor een verhoging van de minimum 
inspuiterdruk in tegenwijzerzin en voor een verlaging 
van de druk in wijzerzin.

Wanneer de afgelezen waarde overeenstemt met de 
waarde van de tabel (tab. 7, pagina 48) is de instelling 
van de brander voltooid.

! Stel de gaswandketel buiten werking.

! Verwijder de U-buis-manometer en schroef de 
meetnippel met de afsluitschroef weer dicht.

Afb. 44 Instelschroef voor maximum inspuiterdruk

B

Instelschroef "B"voor 
de maximum inspuiter-
druk

Afb. 45 Inspuiterdruk instellen

Afb. 46 Minimum ketelvermogen instellen

A

C

Beschermingskapje 
van de instelschroef 
voor de maximum in-
spuiterdruk

Controlenippel voor de 
aansluitdruk en de ont-
luchting

Instelschroef voor de 
minimum inspuiterdruk
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Logamax U014-24 K – Logamax U14-24
Nominaal 
vermogen

Nominale 
belasting

Nominale 
gasdruk

Gasaansluit-
druk

Ø 
Inspuiters

Aantal Ø 
Gasafdek-

plaat

Inspuiterdruk
min. max.

in kW in kW in mbar in mbar in mm in mm in mbar in mbar
Aardgas E 10,01 – 24,03 11,5 – 26,5 20 17 – 30 1,25 14 – 2,1 10,4
Aardgas H 10,01 – 24,03 11,5 – 26,5 20 17 – 30 1,25 14 – 2,1 10,4
GZ50 1 10,01 – 24,03 11,5 – 26,5 20 17 – 30 1,25 14 – 1,9 9,9
Aardgas H 2 10,01 – 24,03 11,5 – 26,5 18 – 1,25 14 – 2,1 10,4
Aardgas E+ 3 10,01 – 24,03 11,5 – 26,5 20 17 – 30 1,25 14 4,6 2,1 10,0
Aardgas E+ 3 10,01 – 24,03 11,5 – 26,5 25 17 – 30 1,25 14 4,6 2,9 12,4
GZ41,5 1 10,01 – 24,03 11,5 – 26,5 20 17 – 30 1,35 14 – 2,3 11,5
GZ35 1 10,01 – 24,03 11,5 – 26,5 13 10,5 – 16,0 1,60 14 – 1,6 7,9
But./Pro. 10,01 – 24,03 11,5 – 26,5 50 42,5 – 57,5 0,75 14 – 5,3 27,6
Propaan 10,01 – 24,03 11,5 – 26,5 37 25 – 45 0,75 14 – 6,9 34,2
Propaan 4 10,01 – 24,03 11,5 – 26,5 36 25 – 45 0,75 14 – 6,9 34,2
Butaan 10,01 – 24,03 11,5 – 26,5 28 – 30 – 0,75 14 – 5,3 27,6

Logamax U014-24 K VMC – Logamax U14-24 VMC
Aardgas E+ 3 10,01 – 24,03 11,5 – 26,5 20 17 – 30 1,25 14 4,6 2,1 10,0
Aardgas E+ 3 10,01 – 24,03 11,5 – 26,5 25 17 – 30 1,25 14 4,6 2,9 12,4

Logamax U012-24 K – Logamax U12-24
Nominaal 
vermogen

Nominale 
belasting

Nominale 
gasdruk

Gasaansluit-
druk

Ø 
Inspuiters

Aantal Ø 
Gasafdek-

plaat

Inspuiterdruk
min. max.

in kW in kW in mbar in mbar in mm in mm in mbar in mbar
Aardgas E 9,95 – 24,5 11,5 – 26,5 20 17 – 30 1,25 14 – 1,7 10,6
Aardgas H 9,95 – 24,5 11,5 – 26,5 20 17 – 30 1,25 14 – 1,7 10,6
GZ50 1 9,95 – 24,5 11,5 – 26,5 20 17 – 30 1,25 14 – 1,7 9,9
Aardgas H 2 9,95 – 24,5 11,5 – 26,5 18 – 1,25 14 – 1,7 10,6
Aardgas E+ 3 9,95 – 24,5 11,5 – 26,5 20 17 – 30 1,25 14 4,6 1,7 10,5
Aardgas E+ 3 9,95 – 24,5 11,5 – 26,5 25 17 – 30 1,25 14 4,6 2,8 13,2
GZ41,5 1 9,95 – 24,5 11,5 – 26,5 20 17 – 30 1,35 14 – 2,2 11,5
GZ35 1 9,95 – 24,5 11,5 – 26,5 13 10,5 – 16,0 1,60 14 – 1,2 1,72
But./Pro. 9,95 – 24,5 11,5 – 26,5 50 42,5 – 57,5 0,75 14 – 4,8 27,3
Propaan 9,95 – 24,5 11,5 – 26,5 37 25 – 45 0,75 14 – 6,7 35,4
Propaan 4 9,95 – 24,5 11,5 – 26,5 36 25 – 45 0,75 14 – 6,7 35,4
Butaan 9,95 – 24,5 11,5 – 26,5 28 – 30 – 0,75 14 – 4,8 27,3

Logamax U012–28 K
Nominaal 

vergmogen
Nominale 
belasting

Nominale 
gasdruk

Gasaansluit-
druk

Ø 
Inspuiters

Aantal Ø 
Gasafdek-

plaat

Inspuiterdruk
min. max.

in kW in kW in mbar in mbar in mm in mm in mbar in mbar
Aardgas E 9,8 – 28 11,5 – 30,5 20 17 – 30 1,25 14 – 1,7 13,8
Aardgas H 9,8 – 28 11,5 – 30,5 20 17 – 30 1,25 14 – 1,7 13,8
GZ50 1 9,8 – 28 11,5 – 30,5 20 17 – 30 1,25 14 – 1,6 12,8
Aardgas H 2 9,8 – 28 11,5 – 30,5 18 – 1,25 14 – 1,7 13,8
Aardgas E+ 3 9,8 – 28 11,5 – 30,5 20 17 – 30 1,25 14 5,6 1,7 12,9
Aardgas E+ 3 9,8 – 28 11,5 – 30,5 25 17 – 30 1,25 14 5,6 2,8 16,2
GZ41,5 1 9,8 – 28 11,5 – 30,5 20 17 – 30 1,35 14 – 2,0 14,2
GZ35 1 9,8 – 28 11,5 – 30,5 13 10,5 – 16,0 1,70 14 – 1,1 8,2
But./Pro. 9,8 – 28 11,5 – 30,5 50 42,5 – 57,5 0,78 14 – 3,6 27,5
Propaan 9,8 – 28 11,5 – 30,5 37 25 – 45 0,78 14 – 4,9 35,3
Propaan 4 9,8 – 28 11,5 – 30,5 36 25 – 45 0,78 14 – 4,9 35,3
Butaan 9,8 – 28 11,5 – 30,5 28 – 30 – 0,78 14 – 3,6 27,5

Tabel 7 Nominale gasdruk, gasaansluitdruk, diameter van de inspuiters, diameter van de gasafdekplaat en inspuiterdruk
1 Pools aardgas
2 SK, CZ
3 FR, BE
4 PL
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Aanwijzingen voor de montage 4
4.6 Vermogen van de gaswandketel aan 
de warmtebehoefte aanpassen

Tijdens de aanpassing van het verwarmingsvermogen 
van de gasketel moet u ervoor zorgen dat de ketel enkel 
in verwarmingsbedrijf functioneert, bij maximum 
vermogen.

Sluit de U-buis-manometer aan de controlenippel voor 
de inspuiterdruk aan de gasklep (afb. 43, pagina 46) 
aan, stel de gaswandketel in op verwarmingsbedrijf en 
ga als volgt tewerk:

! Wacht 50 seconden, tot de inspuiterdruk de 
maximum bedrijfswaarde bereikt.

! Lees de inspuiterdruk af en controleer aan de hand 
van de tekeningen in afbeelding 47, of het vermogen 
van de gaswandketel overeenstemt met de 
warmtebehoefte.
Wanneer dat niet het geval is, moet u de 
potentiometer 1 "maximum verwarmingsvermogen" 
(afb. 49, pagina 53) op het bedieningspaneel zo lang 
draaien, tot de gewenste waarde bereikt wordt (om 
de inspuiterdruk te verhogen in wijzerzin en in 
tegenwijzerzin om de druk te verlagen).

Voorbeeld:

De Logamax U014-24/U012-24 moet tot een maximum 
verwarmingsvermogen van 17 kW beperkt worden. 
Gebruik daarvoor afbeelding 47 als hulpmiddel. 

De inspuiterdruk bedraagt in dit geval:

– 6,18 mbar – bij aardgas G20

– 7,3 mbar – bij aardgas G25

– 5,7 mbar – bij aardgas G35

– 6,8 mbar – bij aardgas G41,5

– 4,6 mbar – bij aardgas G35

– 20,5 mbar – bij propaan

– 16,3 mbar – bij butaan

! Stel de gaswandketel buiten werking en sluit de 
controlenippel.

Afb. 47 Inspuiterdruk aan de brander in functie van het 
ketelvermogen

Logamax U014 - 24 K – Logamax U014-24 (A)

Logamax U012 - 24 K – Logamax U012-24 (B)

Logamax U012 - 28 K (C)

V
er

m
o

g
en

 (
kW

)
V

er
m

o
g

en
 (

kW
)

V
er

m
o

g
en

 (
kW

)

Aardgas G20 - 18/20 mbar

Aardgas G25 - 25 mbar

Aardgas G35* - 20 mbar

Aardgas G41,5* - 20 mbar

Propaan 37/36 mbar

Aardgas G35* - 20 mbar

Butaan 28 – 30 mbar - Butaan/Propaan 50 mbar

Aardgas G20 - 18/20 mbar

Aardgas G25 - 25 mbar

Aardgas G35* - 20 mbar

Aardgas G41,5* - 20 mbar

Propaan 37/36 mbar

Aardgas G35* - 20 mbar

Butaan 28 – 30 mbar - Butaan/Propaan 50 mbar

Aardgas G20 - 18/20 mbar

Aardgas G25 - 25 mbar

Aardgas G35* - 20 mbar

Aardgas G41,5* - 20 mbar

Propaan 37/36 mbar

Aardgas G35* - 20 mbar

Butaan 28 – 30 mbar - Butaan/Propaan 50 mbar
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4.7 Programmaverloop

Afb. 48 Programmaverloop

Logamax U012-24, U012-24 K, U012-28 K (uitvoeringen met rookgasventilator)

Logamax U014-24, U014-24 K (atmosferische uitvoeringen)

< TSA

Te

< TSA

Te

Ventilator

Schakelaar voor drukverschil

Gasklep

Ontsteking

Ionisatie

TTB

Gasklep

Ontsteking

Ionisatie

Tijd Beschrijving Waarde 
in s

Te Verlenging van de ontsteking ≤ TSA

TSA Beveiligingstijd ≤ 10

Tabel 8 Tijdstippen van het programma
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4.8 Fouten

De onderstaande technische informatie, de lijst met 
fouten en de corrigerende maatregelen kunnen 
bijdragen tot het verhelpen van storingen.

Status gaswandketel Mogelijke oorzaken Verhelping
De gaswandketel staat in de positie storing en 
de rode LED "G" licht op.
Storing:
Er is geen ontsteking in de brander, omdat 
er geen ontstekingsvonk is aan de 
ontstekingselektroden.
Nadat de oorzaak van het probleem werd 
opgelost, moet u de toets "reset" op het 
bedieningspaneel indrukken, om de ketel weer 
in bedrijf te stellen.

a) De ontstekingstransformator is 
defect.

a) Vervang de transformator.

b) De ontstekingsleidingen zijn 
onderbroken.

b) Sluit de ontstekingsleidingen 
opnieuw aan of vervang ze.

c) De isolator van de 
ontstekingselektrode is afgebroken 
of er is een kortsluiting via de aarding 
van de ontstekingselektrode.

c) Vervang de elektrode(n).

d) De print van de regeling is defect. d) Vervang de print van de regeling.

De gaswandketel staat in de positie storing en 
de rode LED "G" licht op.
Storing:
Er is geen ontsteking in de brander, hoewel 
er een ontstekingsvonk is aan de 
ontstekingselektroden.
Nadat de oorzaak van het probleem werd 
opgelost, moet u de toets "reset" op het 
bedieningspaneel indrukken, om de ketel weer 
in bedrijf te stellen.

a) De aansluitkraan van het gastoestel 
is dichtgedraaid.

a) Open de aansluitkraan van het 
gastoestel.

b) De stekker aan de gasklep is niet 
aangesloten.

b) Steek de stekker in de gasklep

c) De inspuiterdruk is niet correct 
ingesteld.

c) Controleer de inspuiterdruk en 
corrigeer hem eventueel.

d) De gasklep is defect. d) Vervang de gasklep.

De gaswandketel staat in de positie storing en 
de rode LED "G" licht op.
Storing:
De brander onsteekt gedurende enkele 
seconden en valt dan uit.
Nadat de oorzaak van het probleem werd 
opgelost, moet u de toets "reset" op het 
bedieningspaneel indrukken, om de ketel weer 
in bedrijf te stellen.

a) De kabel van de ionisatie-elektrode is 
defect of niet aangesloten. 

a) Sluit de kabel weer aan, vervang 
hem eventueel.

b) De ionisatie-elektrode is defect of 
heeft een aardingslek.

b) Controleer de ionisatie-elektrode, 
vervang ze eventueel.

c) De inspuiterdruk is niet correct 
ingesteld.

c) Controleer de inspuiterdruk, 
corrigeer hem eventueel.

d) De print van de regeling is defect d) Vervang de print van de regeling.

De gaswandketel staat in de positie storing en 
de rode LED "G" licht op.
Storing:
De brander start niet, omdat:
– de rookgasbeveiliging geactiveerd 

werd.
a)1 Werking van de schoorsteen is niet in 

orde.
a) Controleer de schoornsteen en de 

stekkerverbindingen in het 
rookgassysteem.

– de veiligheidstemperatuurbegrenzer 
geactiveerd werd.

b) De veiligheidstemperatuurbegrenzer 
werd geactiveerd. Er was een 
oververhitting van de 
warmtewisselaar.

b) Controleer de voeler van de 
vertrektemperatuur, de 
tapwatersensor en de STB en kijk na 
of de omlooppomp niet geblokkeerd 
is.

Nadat de oorzaak van het probleem werd 
opgelost, moet u de toets "reset" op het 
bedieningspaneel indrukken, om de ketel weer 
in bedrijf te stellen.
De gaswandketel is permanent in storing.
De rode LED "G" licht op en de groene LED "F" 
knippert.
Storing:
De luchtdrukschakelaar verhindert de 
ontsteking van de brander. 
Bij deze status wordt het toestel opnieuw 
ingeschakeld, wanneer de bedrijfsschakelaar 
"A" uit- en dan weer ingeschakeld wordt. 

a)1 De schakelaar voor drukverschil is 
defect.

a) Test de storingsvrije werking van de 
schakelaar voor de rookgasdruk, 
vervang hem indien nodig.

b)1 De siliconeslangen zijn onderbroken 
of gebroken.

b) Sluit de siliconeslangen weer aan of 
vervang ze.

c)1 De aanzuig van lucht of de afvoer van 
de rookgassen is ontoereikend.

c) Controleer alle leidingen voor de 
luchttoevoer en de rookgasafvoer, 
reinig ze en vervang ze eventueel.

d)1 De ventilator werkt niet. d) Vervang de ventilator.
e)1 De print van de regeling is defect. e) Vervang de print van de regeling. 

Tabel 9 Corrigerende maatregelen
1 Deze voorwaarden worden gemeld aan de hand van een foutcode (zie hoofdstuk 4.9 "Foutencodes").
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Aanwijzingen voor de montage4
De gaswandketel is permanent in storing.
De rode LED "G" licht niet op.
Storing:
De voeler van de vertrektemperatuur voor 
de verwarmingskringloop meet een 
temperatuur van meer dan 81 °C.
Nadat de storing verholpen werd, gaat de ketel 
automatisch weer in bedrijf.

a) De voeler voor de vertrektemperatuur 
is niet aangesloten.

a) Sluit de voeler voor de 
vertrektemperatuur aan.

b) Het water circuleert niet in het 
verwarmingssysteem. De leidingen 
zijn geblokkeerd, de 
thermostaatventielen of de 
onderhoudskranen van de 
verwarmingsinstallatie zijn gesloten.

b) Controleer de status van de 
verwarmingsinstallatie.

c) De omlooppomp is geblokkeerd of 
defect.

c) Controleer de omlooppomp.

De gaswandketel is permanent in storing.
De rode LED "G" licht niet op.
Storing:
a) De temperatuurvoeler meet een 

temperatuur van minder dan 2 °C.
a) De gaswandketel kan bevroren zijn 

(4.9.7).
a) Warm de gaswandketel langs 

binnen op, tot er een temperatuur 
van meer dan 2 °C wordt bereikt.

b) De voeler van de tapwatertemperatuur 
meet een temperatuur van meer dan 
62 °C.

b) De voeler van de 
tapwatertemperatuur is defect.

b) Vervang de voeler van de 
tapwatertemperatuur.

c) De print van de regeling herkent een of 
de beide temperatuurvoelers niet.

c) Een of allebei de temperatuurvoelers 
is / zijn niet aangesloten of defect 
(4.9.5).

c) Sluit de voeler(s) opnieuw aan of 
vervang hem / ze.

d) - e) - f) De beveiliging tegen watertekort 
verhindert de ontsteking van de 
brander.

d) De waterdruk in de 
verwarmingsinstallatie bedraagt 
minder dan 0,8 bar (4.9.2).

d) Stel de correcte druk in.

e) De beveiliging tegen watertekort is 
niet aangesloten of defect.

e) Sluit de beveiliging tegen 
watertekort opnieuw aan, vervang 
ze eventueel.

De gaswandketel werkt niet in tapwatermodus.
Storing:
De waterschakelaar functioneert niet.

a) Het tapwaterdebiet is te gering. a) Controleer het tapwatersysteem.
b) De voeler van de waterschakelaar is 

niet aangesloten of defect.
b) Sluit de voeler van de 

waterschakelaar opnieuw aan, 
vervang hem eventueel.

d) De waterschakelaar is defect. d) Vervang de waterschakelaar.

Status gaswandketel Mogelijke oorzaken Verhelping

Tabel 9 Corrigerende maatregelen
1 Deze voorwaarden worden gemeld aan de hand van een foutcode (zie hoofdstuk 4.9 "Foutencodes").
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Aanwijzingen voor de montage 4
Instellingen voor de servicetechnieker

Om toegang te krijgen tot de potentiometers 1, 2 en 3 en 
om deze instellingen te kunnen doorvoeren, moeten de 
kunststof kapjes (afb. 49, pos. M) met behulp van een 
schroevendraaier weggenomen worden.

1. Instelling van het maximum 
vermogen van het 
verwarmingsbedrijf

Aanpassing van het vermogen van de 
gaswandketel aan de actuele eisen van de 
verwarmingsinstallatie door instelling van de 
branderdruk:

– wanneer u de regelaar 1 in wijzerzin draait, 
wordt de druk verhoogd.

– wanneer u in tegenwijzerzin draait, wordt 
de druk verlaagd.

2. Instelling van het minimum vermogen

Maakt de instelling van het minimum 
ketelvermogen / de minimum inspuiterdruk 
mogelijk.

3. Instelling van het volume startgas

Maakt de instelling van de gasdruk op het 
ogenblik van de onsteking mogelijk.

Afb. 49 Kunststof kapjes "M"

M
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Aanwijzingen voor de montage4
4.9 Foutencodes

In geval van storingen wordt de brander automatisch 
uitgeschakeld. De combinatie van de verschillende 
LEDs op het bedieningspaneel (E, F, G afb. 50, 
pagina 55) duidt aan om welke soort storing het gaat. 
Elke storing heeft haar eigen prioriteit. Wanneer er 
meerdere storingen tegelijkertijd geregistreerd worden, 
wordt de melding met de hoogste prioriteit getoond.

De volgende foutmeldingen worden geregistreerd:

4.9.1 Uitschakelen LED Status

Beschrijving: VERWARMINGSBEDRIJF (E) UIT

Brander wordt uitgeschakeld door de 
veiligheidstemperatuurbegrenzer of door de voeler 
van de rookgastemperatuur of door verlies van het 
vlamsignaal.

BRANDERWERKING (F) UIT
BRANDERSTORING (G) AAN

4.9.2 Waterdruk LED Status

Beschrijving: VERWARMINGSBEDRIJF (E) UIT

Waterdruk volstaat niet. Activering van de beveiliging 
tegen watertekort.

BRANDERWERKING (F) UIT
BRANDERSTORING (G) KNIPPERT

4.9.3 Ontstekingsfout LED Status

Beschrijving: VERWARMINGSBEDRIJF (E) UIT

De eerste 20 seconden na begin van de ontsteking 
werd er geen vlam gedetecteerd. 
Mogelijk heeft de luchtdrukschakelaar niet 
geschakeld.

BRANDERWERKING (F) KNIPPERT
BRANDERSTORING (G) AAN

4.9.4 Vlamstoring LED Status

Beschrijving: VERWARMINGSBEDRIJF (E) UIT

Bij het begin van de ontsteking werd er een verkeerd 
vlamsignaal gedetecteerd.

BRANDERWERKING (F) AAN
BRANDERSTORING (G) AAN

4.9.5 Voeler vertrektemperatuur LED Status

Beschrijving: VERWARMINGSBEDRIJF (E) AAN

Onderbreking of kortsluiting van de voeler van de 
vertrektemperatuur voor de verwarmingsinstallatie.

BRANDERWERKING (F) UIT
BRANDERSTORING (G) KNIPPERT

4.9.6 Voeler van de tapwatertemperatuur LED Status

Beschrijving: VERWARMINGSBEDRIJF (E) KNIPPERT

Onderbreking of kortsluiting van de voeler van de 
tapwatertemperatuur. Deze storing wordt niet 
geregistreerd, wanneer de tapwaterproductie is 
uitgeschakeld.

BRANDERWERKING (F) UIT
BRANDERSTORING (G) KNIPPERT

4.9.7 Vorst LED Status

Beschrijving: VERWARMINGSBEDRIJF (E) KNIPPERT

Van zodra de voeler van de verwarmingsinstallatie 
een temperatuur van < 2 °C meet, wordt het 
bevriezen van de warmtewisselaar geregistreerd. 
Zolang de temperatuur niet is opgelopen tot 5 °C, 
wordt de ontsteking verhinderd.

BRANDERWERKING (F) KNIPPERT
BRANDERSTORING (G) KNIPPERT

E F G

E F G

E F G

E F G

E F G

E F G

E F G
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Informatie betreffende de bediening 5
5 Informatie betreffende de bediening

5.1 Regeling bedienen

Afb. 50 Bedieningseenheid

A= Bedrijfsschakelaar G = LED "branderstoring" (rood)
B = Draaischakelaar voor zomerbedrijf en 

Instelling vertrektemperatuur
H = Toets "rookgastest"
L = Toets "reset"

C = Instelling tapwatertemperatuur en vorstbeveiliging
(en vorstbeveiliging van een eventuele tapwaterboiler
voor Logamax U012-24 en U014-24)

1 = Instelling van het maximum vermogen voor verwarmingsbedrijf
2 = Instelling van het minimum vermogen voor verwarmingsbedrijf
3 = Instelling van de inspuiterdruk voor startbelasting

D = LED "werking" (groen)
E = LED "verwarmingsbedrijf" (groen)
F = LED "branderwerking" (groen)

B C A 

D E F G H L 

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

Een correctie van de Instellingen aan de 
potentiometers 1 – 3 mag enkel door 
gekwalificeerde vaklui uitgevoerd worden.
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Informatie betreffende de bediening5
Bedrijfsschakelaar (afb. 50, pos. A)

– Wanneer de bedrijfsschakelaar in 
de positie "I" staat, is de 
stroomtoevoer ingeschakeld.

– Wanneer de bedrijfsschakelaar in 
de positie "0" staat, is de 
stroomtoevoer uitgeschakeld.

Instelling van de 
tapwatertemperatuur en 
vorstbeveiliging (afb. 50, pos. C)

(enkel voor Logamax U014-24K en 
Logamax U012-24K en Logamax 
U012-28K)

Wanneer de draaischakelaar wordt 
ingesteld in het bereik van de pijl, op de 
afbeelding, kan de 
tapwatertemperatuur ingesteld worden 
tussen minimum 35 °C en maximum 
57 °C.

(enkel voor Logamax U014-24 en 
Logamax U012-24, zonder externe 
tapwaterboiler)

De draaischakelaar (afb. 50, pos. C) 
moet zich in de positie  bevinden.

(enkel voor Logamax U014-24 en 
Logamax U012-24, in combinatie 
met een externe tapwaterboiler)

Wanneer de draaischakelaar wordt 
ingesteld in het bereik van de pijl, op de 
afbeelding, kan de 
tapwatertemperatuur ingesteld worden 
tussen minimum 25 °C en maximum 
57 °C.

Wanneer de draaischakelaar in de 
positie  staat, is de sanitaire kring 
van de gaswandketel niet in bedrijf (in 
dit geval wordt er geen tapwater 
geproduceerd). Staat bovendien de 
draaischakelaar (afb. 50, pos. B) in de 
positie , is de 
vorstbeschermingsfunctie van de 
tapwaterboiler niet geactiveerd.

Draaischakelaar voor zomerbedrijf 
en Instelling van de 
vertrektemperatuur (afb. 50, pos. B)

De Instelling van de draaischakelaar 
bepaalt de bedrijfssoort.

Als de draaischakelaar in de positie  
staat, produceert de gaswandketel 
enkel tapwater. De tapwater-
temperatuur kan aan de 
draaischakelaar (afb. 50, pos. C) 
ingesteld worden.

LED "werking" (groen)
(afb. 50, pos. D)

Wanneer deze LED oplicht, is de ketel 
aan het stroomnet aangesloten.

LED "Verwarmingsbedrijf" (groen) 
(afb. 50, pos. E)

Wanneer deze LED oplicht, is er een 
warmtevraag vanwege de verwarming. 
Wanneer er dan eveneens een 
warmtevraag is vanwege het tapwater, 
wordt deze LED uitgeschakeld.

LED "branderbedrijf" (groen) 
(afb. 50, pos. F)

Wanneer deze LED oplicht, is de 
brander ingeschakeld. Dat geldt zowel 
voor het verwarmingsbedrijf als voor de 
tapwaterproductie.
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Informatie betreffende de bediening 5
LED "branderstoring"
(afb. 50, pos. G)

Deze LED signaleert de uitschakeling 
van de brander, omwille van gasgebrek 
of omwille van een activering van de 
veiligheidstemperatuurbegrenzer ten 
gevolge van een oververhitting van de 
gaswandketel (95 °C).

Wanneer de brander in het eerste geval 
niet ontsteekt, moet u controleren of de 
gaskraan geopend is.

In het tweede geval kan het zijn dat de 
veiligheidstemperatuurbegrenzer, 
omwille van een gebrekkige circulatie 
of een te hoge kalksteenvorming in de 
warmtewisselaar van de gaswandketel 
uitschakelt bij een temperatuur van 
95 °C.

Toets "rookgastest" (afb. 50, pos. H)

Met behulp van de toets "rookgastest" 
kan de instelling 
"schoorsteenvegersfunctie" 
(rookgastest) geactiveerd worden: de 
gaswandketel functioneert daarbij met 
maximum of minimum vermogen.

Instellingen of rookgastest uitvoeren

! Druk de toets "rookgastest" eenmaal 
in – de gaswandketel draait nu met 
maximum vermogen.

LED Status

VERWARMINGSBEDRIJF (E) KNIPPERT

BRANDERWERKING (F) AAN

! Druk de toets "rookgastest" in terwijl 
de gaswandketel werkt met 
maximum vermogen, de 
gaswandketel schakelt dan over 
naar minimum vermogen.

Toets "reset" (afb. 50, pos. L)

Voor de eerste van de hierboven 
beschreven situaties moet u met een 
nagel of een gelijkaardig gereedschap 
de toets "reset" indrukken om de 
gaswandketel in bedrijf te kunnen 
stellen.

In het tweede geval mag u de toets 
"reset" niet indrukken tot de 
temperatuur van de 
veiligheidtemperatuurbegrenzer ten 
minste 25 K onder de initiële 
temperatuur van 95 °C gedaald is.

LED Status

VERWARMINGSBEDRIJF (E) KNIPPERT

BRANDERWERKING (F) KNIPPERT

! Schakel de gaswandketel via de 
bedrijfsschakelaar uit en daarna 
weer in om terug te keren naar het 
normale verwarmingsbedrijf.

��

��
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Informatie betreffende de bediening5
5.2 Gaswandketel in- en uitschakelen

5.2.1 Inschakelen

Voor het winterbedrijf van de gaswandketel moet de 
draaischakelaar (afb. 50, pos. B) ingesteld worden op 
het bereik dat aangegeven wordt door de pijl in de 
bovenstaande afbeelding. De uiteinden van de pijl 
stemmen overeen met de minimum en maximum 
temperatuurwaarden van 45 °C en 80 °C.

Plaats, voor het zomerbedrijf van de gaswandketel en 
uitsluitend voor de tapwaterproductie, de 
draaischakelaar (afb. 50, pos. B) in de positie  en 
stel de tapwatertemperatuur in met behulp van de 
draaischakelaar (afb. 50, pos. C).

Bereik voor de instelling van de 
tapwatertemperatuur voor de 
modellen Logamax U014-24 und 
U012-24 gecombineerd met een 
externe boiler.

Bereik voor de instelling van de 
tapwatertemperatuur voor de 
modellen Logamax U014-24K, 
U012-24K en U012-28K.

5.2.2 Uitschakelen

Schakel de gaswandketel uit via de bedrijfsschakelaar 
(afb. 50, pos. A).

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

Ingeval van een langere 
buitenbedrijfstelling moet u de gaskraan 
onder de gaswandketel sluiten.

B

       

C

C

OPGELET!

SCHADE AAN DE INSTALLATIE

door condensatie in het rookgassysteem. 
Het rookgassysteem kan corroderen ten 
gevolge van de condensatie.

! Laat de gaswandketel niet permanent 
met een lage vertrektemperatuur 
functioneren.

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

Stel de gewenste ruimtetemperatuur in op 
de kamerthermostaat.

B
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Informatie betreffende de bediening 5
5.3 Stel de vorstbeveiliging in voor de gaswandketel en de boiler

De gaswandketel beschikt over een 
vorstbeveiligingssysteem, dat automatisch geactiveerd 
wordt wanneer de temperatuur van het water in de 
gaswandketel onder de 6 °C daalt: de brander start dan 
automatisch en de omlooppomp begint te draaien, tot de 
temperatuur van het water in de gaswandketel weer 
16 °C bedraagt.

Een gelijkaardige functie verhindert het bevriezen van 
een externe tapwaterboiler, ingeval in combinatie met 
een Logamax U012-24 of U014-24 de draaischakelaar 
(afb. 50, pos. C) in de positie  wordt geplaatst.

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

De vorstbeveiliging functioneert enkel 
wanneer de verwarmingsketel 
bedrijfsklaar is.

Dit systeem beschermt de gaswandketel 
en een eventuele boiler tegen vorst. Dit 
geldt echter niet voor de complete centrale 
verwarming en het hele sanitaire systeem.

Een andere vorstbeveiliging voor het 
verwarmingssysteem bieden de 
antivriesmiddelen bestemd voor 
constructies uit meerdere metalen.

Maak zeker geen gebruik van 
antivriesmiddelen voor auto’s, die 
kunnen namelijk de afdichtingen 
beschadigen.

De hierboven beschreven vorstbeveiliging 
werkt niet wanneer de stroom- of 
gastoevoer onderbroken is.

Wanneer de temperatuur die geregistreerd 
wordt door de temperatuurvoeler van de 
verwarmingsinstallatie minder dan 2 °C 
bedraagt, wordt de gaswandketel 
automatisch uitgeschakeld tot de 
temperatuur weer meer dan 5 °C 
bedraagt.

Open de tapwaterkraan om te controleren 
of de warmtewisselaar bevroren is. 
Wanneer er water uit de kraan stroomt 
(zelfs al is het koud), mag u ervan uitgaan, 
dat de warmtewisselaar niet bevroren is. 
Wanneer er geen water komt, is de 
warmtewisselaar bevroren. In dat geval 
moet u contact opnemen met een 
servicetechnieker. 

B C
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Informatie betreffende de bediening5
5.4 Belangrijke raadgevingen en opmerking 

De gaswandketel moet jaarlijks door een gekwalificeerd 
vakman onderhouden worden.

Dankzij een correct onderhoud verkrijgt u een optimale 
en milieuvriendelijke werking van de gaswandketel, 
zonder gevaar voor mens, dier en woning.

Instellingen aan de gasklep mogen enkel door 
servicetechniekers van Buderus uitgevoerd 
worden.

Controleer geregeld de druk van de gaswandketel aan 
de manometer op het bedieningspaneel en vul de 
installatie bij, indien het nodig blijkt.

Ingeval van storingen, wordt de gaswandketel 
automatisch uitgeschakeld en licht het 
waarschuwingsteken "G" op. In dat geval moet u op de 
volgende manier tewerk gaan:

– Zorg ervoor dat de gaskraan geopend is en dat er 
gas aanwezig is.

– Wanneer dat het geval is, moet u een minuut 
wachten vooraleer u de toets "reset" indrukt en de 
gaswandketel zo weer in bedrijf stelt. Als de 
gaswandketel na drie pogingen nog steeds niet start 
en steeds weer uitschakelt, neemt u best contact op 
met een vakman of een servicetechnieker.

Indien de gaswandketel voor een langere periode buiten 
bedrijf werd gesteld of van het stroomnet werd 
losgekoppeld, is het misschien nodig om de as van de 
geblokkeerde omlooppomp los te maken.

Daarvoor moet u de ommanteling van het 
bedieningspaneel afnemen en aan de binnenste 
componenten van de gaswandketel werken. Dit mag 
enkel door een gekwalificeerd vakman gedaan worden.

Als de gaswandketel niet van de stroomvoorziening 
wordt losgekoppeld, blokkeert de omlooppomp niet, 
aangezien de print van de regeling van de gaswandketel 
is uitgerust met een antiblokkeerschakeling. In dit geval 
wordt de omlooppomp na een stilstand van 24 uur 
gedurende vijf seconden ingeschakeld.

De gaswandketel beschikt over een 
temperatuuraanduiding en een manometer. U kunt te 
allen tijde de temperatuur en de druk van het water van 
het verwarmingssysteem controleren.

De waterdruk moet bij een koude verwarmingsinstallatie 
ongeveer 1 bar bedragen.

Indien die waarde wordt overschreden, moet u de 
aflaatkraan openen, om zodoende de correcte 
waterdruk te kunnen instellen.

AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER

Bij een kamerluchtafhankelijke 
gaswandketel (Logamax U014-24, U014-
24 VMC, U014-24 K en U014-24 K VMC) 
kan de brander uitgeschakeld worden door 
de voeler voor de rookgastemperatuur. 
Teneinde de brander in dat geval weer te 
starten, moet u de toets "reset" (afb. 50, 
pos. L) indrukken.

Als die storing zich vaker voordoet, werkt 
de schoorsteen waarschijnlijk niet naar 
behoren. Dan zou u eveneens contact 
moeten opnemen met een vakman of 
servicetechnieker.

OPGELET!

GEVAAR VOOR VERBRANDING

door vrijkomend verwarmingswater.

! Nadat u de waterdruk heeft 
gecorrigeerd, moet u erop letten, dat u 
de vulkraan weer goed dichtdraait. Als 
de vulkraan niet goed wordt 
dichtgedraaid, kan de druk stijgen, 
waardoor het veiligheidsventiel zich 
kan openen en er water kan 
uitstromen.

OPGELET!

SCHADE AAN DE INSTALLATIE

door vorst.

! Let erop, dat de vorstbeveiliging enkel 
functioneert, wanneer de 
gaswandketel is aangesloten aan de 
stroomvoorziening en wanneer de 
gaskraan is geopend.
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Informatie betreffende de bediening 5
Informatie voor de gebruiker

De gebruiker heeft enkel toegang tot de onderdelen van 
de gaswandketel die hij zonder gebruik van verder 
gereedschap of bijkomende handelingen kan bereiken.

De gebruiker mag bijgevolg de ommanteling van de 
gaswandketel niet verwijderen en wijzigingen 
aanbrengen aan de componenten van het toestel.
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6 Protocollen

6.1 Inbedrijfstellingprotocol

! Gelieve de uitgevoerde controles aan de duiden en 
de gemeten waarden in te vullen.

! U dient hiervoor absoluut de aanwijzingen uit het 
hoofdstuk Inbedrijfstelling te respecteren.

Inbedrijfstellingswerkzaamheden Opmerkingen of meetwaarden noteren

1. Gaseigenschappen noteren:
Wobbe-index _________________ kWh/m³

Onderste verbrandingswaarde _________________ kWh/m³

2. Werd er een dichtheidscontrole uitgevoerd?

3. Controle van de aansluitingen voor verbrandingslucht / 
rookgassen

4. Controle van de instellingen van de gaswandketel
(Omstelling op een andere gassoort, indien nodig)

5. Instellingen voor de aanpassing uitvoeren

6. Meting van de aansluitdruk van het gas (dynamische druk) _________________ mbar

Controle van de inspuiterdruk _________________ mbar
7. CO2-gehalte bij volledige belasting _________________ %

CO2-gehalte bij gedeeltelijke belasting _________________ %

8. Controle van het systeem op lekken bij werking

9. CO-gehalte zonder lucht _________________ ppm

10. Werkingstests
Meting van de ionisatiestroom _________________ µA

11. Inpassen van de ommanteling

12. Informeren van de gebruiker, overhandigen van de documentatie

13. Bevestiging van de eerste inbedrijfstelling: bevestiging dat de 
inbedrijfstellingswerkzaamheden uitgevoerd werden door 
gekwalificeerde vaklui.

firmastempel / handtekening / datum
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Protocollen 6
6.2 Inspectie- en onderhoudsprotocol

Het controle- en onderhoudsprotocol biedt een overzicht 
van alle uitgevoerde werkzaamheden (zie hoofdstuk: 
"Controle" en "Onderhoud").

! Gelieve de uitgevoerde werkzaamheden en 
onderhoudsmaatregelen aan te kruisen en de 
meetwaarden in te vullen.

! Details betreffende de controle- en 
onderhoudswerkzaamheden evenals datum dienen 
ingevuld te worden.

! Maak enkel gebruik van originele onderdelen.

Inspectiewerkzaamheden Datum ________________ Datum ________________

1. Controle van de algemene toestand van het systeem

2. Visuele en werkingscontrole van het systeem

3. Controle van de toevoer van gas en water:
– lekken aan de componenten
– indicaties voor corrosie
– verslijtverschijnselen

4. Stel het systeem buiten werking en controleer of er zich op de 
brander en de warmtewisselaar geen vuil of onzuiverheden 
hebben afgezet

5. Stel het systeem buiten werking en controleer de brander, de 
ontstekings- en de ionisatie-elektrode

6. Controleer de ionisatiestroom ________________ µA ________________ µA

7. Meet de aansluitdruk van het gas (dynamische druk) ________________ mbar ________________ mbar

8. Controle op gaslekken bij werking

9. Meting van het koolstofmonoxidegehalte zonder lucht ________________ ppm ________________ ppm

10. Drukcontrole van het verwarmingssysteem:
– voordruk van het expansievat
– vuldruk

________________ mbar
________________ mbar

________________ mbar
________________ mbar

11. Controleer of de kanalen voor verluchting en rookgasafvoer 
zonder problemen en veilig functioneren

12. Controleer de systeemafhankelijke instellingen van de 
regelaar

13 Afsluitende inspectie, noteren van de metingen en 
controleresultaten

14. Bevestiging van de inspectiewerkzaamheden:
bevestiging dat de inspectiewerkzaamheden uitgevoerd 
werden door gekwalificeerde vaklui.

firmastempel / handtekening / datum
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Protocollen6
Behoefteafhankelijke onderhoudswerkzaamheden Datum ________________ Datum ________________

1. Reiniging van de warmtewisselaar en de brander

2. Controleer de lucht-gas-verhoudingen CO2-aandeel bij: _________________ mbar _________________ mbar
– volledige belasting _________________ % _________________ %
– gedeeltelijke belasting _________________ % _________________ %

3. Bevestiging van het onderhoud:
bevestiging dat de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd 
werden door gekwalificeerde vaklui.

firmastempel / handtekening / datum
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7 Conformiteitverklaring

We

Noi Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar

Wir

declare under our responsability that the products

dichiariamo sotto la nostra responsabilità che i prodotti

Erklären in alleiniger Verantwortung daß die Produkte

Cental heating boilers

Caldaie per il riscaldamento centrale

Zentralheizkessel

– Logamax U 014-24 K / Logamax U 014-24 / Logamax U 014-24 K VMC /  Logamax U 014-24 VMC

– Logamax U 012-24 K / Logamax U 012-24

– Logamax U 012-28 K

to which this declaration relates is in conformity with the requirements of the following directives

alle quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle prescrizioni delle direttive

auf die sich diese Erklärung bezieht, konform sind mit den Anforderungen der Richtlinien

• 90/396/CEE Gas appliances directive

• 92/42/CEE Boiler efficiency directive

• 89/336/CEE EMC directive

• 73/23/CEE Low voltage directive

The conformity was checked in accordance with the following standards:

La conformità è stata controllata secondo le seguenti norme:

Die Konformität wurde überprüft anhand folgender Normen:

EN 297, EN 483, EN 625, - EN 60335 - EN 60730-1, EN 50081-1.

Wetzlar, 

20.10.2002



België / Belgique
Buderus Verwarming – Chauffage nv / sa

Ambachtenlaan 42a, 3001 Heverlee
Toekomstlaan 11, 2200 Herentals

rue Louis Blériot 42-44, 6041 Gosselies
http://www.buderus.be

E-Mail: info@buderus.be
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