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1 OPMERKINGEN BIJ DEZE HANDLEIDING 

1.1 Introductie 
 
 
EENVOUDIG EN VEILIG 

GEBRUIK 

 

 

 

LEES DE HANDLEDING 

TECHNISCHE WIJZIGINGEN 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHTS 
 

 

Deze handleiding bevat belangrijke informatie met betrekking tot 
het eenvoudig en veilig gebruik van de heetwater ketel 3BT. 
Door het lezen en volgen van deze handleiding, kunt u risicovolle 
situaties voorkomen, de onderhoudskosten beperken, malfunctie 
voorkomen, de betrouwbaarheid vergroten en de levensduur van 
de ketel verlengen.   

 

 

Deze handleiding moet gelezen en gebruikt worden door iedereen 
die de 3BT ketel gebruikt. 

Wij werken continu aan de ontwikkeling en verbetering van onze 
producten. Alle informatie die in deze handleiding staat 
opgenomen in relatie tot de 3BT ketel, is correct op het moment 
van printen. 

Voorafgaand aan installatie en gebruik, moeten alle details die 
hierin staan vermeld, betreffende standaarden en wettelijke 
voorschriften worden gecontroleerd en vergeleken met de 
geldende voorschriften op de locatie waar de ketel wordt 
geinstalleerd.  

We behouden ons het recht voor om onze producten aan te passen 
waardoor afwijkingen ontstaan op de beschrijving(en) in deze 
handleiding.   

 

 

U mag geen tekst, afbeeldingen, grafische weergaven, logo's, 
knoppen, pictogrammen, foto's en de selectie en ordening 
daarvan reproduceren, doorgeven of opnieuw publiceren voor 
commerciële of openbare doeleinden, in elektronische vorm 
opslaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
TOPLING d.o.o. of de houder van het auteursrecht.   
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1.2 Opbouw van deze handleiding 

 
Tabel 1.   Opbouw van deze handleiding 

Hoofdstuk U kunt hier het volgende terugvinden..... 

1. Opmerkingen bij de 
instructies 

... hoe deze instructies te gebruiken. 

2. Veiligheids tips ...alles gerelateerd tot een veilig gebruik; waar moet u aan 
denken bij het gebruik van een heetwater ketel. 

3. Beschrijving en doel van 
een ketel 

... structuur en alles over de karakteristieken van de ketel, 
technische data en welke pellets gebruikt kunnen worden 

4. Aansluiting van de ketel ... hoe kan de ketel worden aangesloten op het CV systeem. 

5. Inbedrijfstelling ... hoe wordt de ketel in bedrijf gesteld en hoe kunnen de 
operationele parameters gewijzigd worden. 

6. Onderhoud ... wie verzorgt het onderhoud, hoe en hoe vaak de ketel schoon te 
maken. 

7. Mogelijke problemen ...wat voor problemen kunnen er optreden in/bij het gebruik van de 
ketel. 

8. Eerste 
ingebruikneming  

...voorwaarden voor een succesvolle ingebruikstelling 

9. Verwijdering aan het 
einde van de 
levensduur 

... waar moet u op letten bij het ontmantelen van de ketel en het 
verwijderen ervan.   

10. Garantie ... garantievoorwaarden. 
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1.2  Samenvatting  
 

Tabel 2.   Verklaring van de gebruikte termen  

 
 

Verklaring 

Aandrijfbox Deel van het systeem bedoeld voor het verplaatsen van de 
pellets met de schroeftransporteur (wormwiel).  

Schroeftransporteur 
(wormwiel) 

Dient voor het verplaatsen van de pellets van de silo (reservoir)  
naar de vuurhaard.. 

Automatische reiniging Programma onderdeel bedoeld voor het reinigen van de 
vuurhaard vòòr het dempen van het vuur. 

Display Display van de centrale besturing 

3BT Ketel met een dubbele vuurhaard voor de verbranding van 
pellets en vaste brandstoffen (bijv. houtblokken, kolen, 
briketten).  

Centrale besturing Logical controller voor de operationele besturing 

Pellet  Type vaste brandstof ,vervaardigd uit vantevoren gedroogd 
zaagsel, samengeperst tot een cylindrische vorm met een diameter 
van 6 mm. en een lengte van 20 tot -50 mm. 

PP set Systeem ter voorkoming van brand in het pelletreservoir. Het 
wordt geactiveerd als de temperatuur in de pellet aanvoerpijp de 
95˚C overstijgt. 

Verbrandingsregelaar  Voor het regelen van de hoeveelheid aangevoerde lucht via de 
bodemklep van de haard.  

Vaste brandstof Hout, kolen en houtbriketten.  

Pelletsilo ( reservoir) Reservoir voor de opslag van pellets, die naar de vuurhaard 
worden getransporteerd d.m.v. een schroeftransporteur/wormwiel.  

Sensor/voeler Dient voor het meten van bepaalde parameters 
(temperatuur, pellet voeder niveau, etc.) waarna deze 
waarden doorgegeven worden aan de centrale 
besturingseenheid.  
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2 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 

2.1 Correct gebruik 

BELANGRIJKSTE 

PRINCIPES
BELANGRIJKSTE  PRINCIPES VAN DE CONSTRUCTIE  

De ketel is vervaardigd met inachtname van alle gekende 
principes m.b.t. veilig gebruik. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot 
schade, letsel en kan zelfs de dood tot gevolg hebben. Bij het 
niet volgen van de veiligheidsregels en –voorschriften kan 
(aanzienlijke) schade ontstaan aan de ketel en andere zaken in 
de onmiddelijke omgeving daarvan.  

De gespecialiseerde vakman, die ook de installatie en 
inbedrijfstelling van de ketel verzorgt, zal u ook moeten 
demonstreren hoe deze gebruikt dient te worden.  

 

Gebruik de ketel alleen als de ketel en de installatie volledig in 
orde zijn. Gebruik de ketel op de juiste wijze en voor het doel 
waarvoor deze gemaakt is. Neem uw en andermans veiligheid 
in acht, evenals de bescherming van omringende zaken. Houdt 
u zich ten alle tijde aan deze handleiding.  

 

Ieder gebrek, wat de veiligheid van iets -of iemand- bij het 
gebruik kan aantasten, moet direct worden hersteld. 

 

GEBRUIK VAN DE KETEL 

BETROUWBAAR EN ONBETROUWBAAR GEBRUIK 

De ketel is ontworpen voor de verbranding van pellets en vaste 
brandstoffen (bijv. hoputblokken, kolen). Dit is mogelijk gemaakt 
door het creëeren van een dubbele verbrandingshaard (één 
voor pellets en de andere voor houtblokken en kolen) 

Gebruik van andere brandstoffen is niet toegestaan. De 
producent is niet aansprakelijk voor enige schade voortkomend 
uit oneigenlijk gebruik van de ketel. In zo’n geval is de gebruiker 
verantwoordelijk. 

De gebruiker kan de operationele parameters ingeven of 
wijzigen binnen de grenzen als omschreven in deze 
handleiding. Het veranderen van de parameters buiten de in dit 
document beschreven waardes, kan leiden tot fouten in het 
functioneren van het systeem.
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TOEGESTANE BRANDSTOF 

 

Alleen pellets die gemaakt zijn van zaagsel zijn toegestaan. 

Pellets zijn onder hoge druk tot een cylindrische vorm geperst 
uit het restmateriaal van de houtverwerkende industrie. Ze 
hebben een standaard diameter en lengte en hebben een laag 
vochtigheidsgehalte 

 

AANBEVOLEN PELLET 

SPECIFICATIES ’’Topling’’ beveelt pellets aan met een diameter van 6 mm. en 
een lengte van 10-30 mm. De vereiste kwaliteit en de 
afmetingen van de pellets worden beschreven in de Duitse 
Standaard DIN 51731 of de Oostenrijkse Standaard ŌNORM 
7135.

 

Let goed op de kwaliteit van de pellets; bij het bestellen en in 
het gebruik.   
Gebruik ook alleen pellets die voldoen aan de DIN or ŌNORM 
standaarden. 

Voor additionele informatie betreffende de pellets, zie Sectie 
3.4 „eisen m.b.t. brandstofkwaliteit“. 

 

2.2 RISICO’S 

Ondanks alle voorzorgen, moeten de onderstaande risico’s altijd in acht worden genomen: 

Attentie! 

Oppervlakte met hoge temperatuur. 

Contact met deze oppervlakte(n) kan brandwonden veroorzaken. 

Wacht tot de ketel afgekoeld is, vooraleer deze ongeisoleerde 
oppervlakte(n)  aan te raken.    

Waarschuwing! 

Gevaar voor verstikkende koolmonoxide!  

Als de ketel wordt gebruikt, kan het voorkomen dat  gevaarlijk 
koolmonoxide wordt uitgestoten door openingen in de ketel.. 

Laat de deuren van de ketel niet langer open dan strict 
noodzakelijk.
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2.3 Gebruikte waarschuwings en -
veligheidssymbolen  

De onderstaande waarschuwings- en veiligheidssymbolen 
worden gebruikt in de instructies: 

 
 

 

Gevaar! 
Gevaar voor elektrische stroom.  
Het werken aan onderdelen voorzien van dit teken is 
uitsluitend voorbehouden aan gekwalificeerde 
personen.. 
 

 

 

Waarschuwing 
Het werken aan onderdelen voorzien van dit sysmbol, 
kan leiden tot serieus letsel of significante schade. 
 

 

 

Attentie 

Mogelijk handletsel.                                                                    
Het werken aan onderdelen met dit symbool kan 
leiden tot handletsel. 

 
 

 

Attentie 
Oppervlakte met hoge temperatuur.  
Het werken aan onderdelen met dit symbool kan 
leiden tot brandwonden 
 
 

 

 

Attentie 

Ontvlambaar. 

Het werken aan onderdelen met dit symbool kan vuur 
veroorzaken. 
 

 

 

Attentie 

Bevriezingsgevaar.                                                

Het werken aan onderdelen met dit symbool kan 
leiden tot bevriezingsverschijnselen. 
 

 

 

 
Aanwijzingen voor een juiste verwijdering. 
Additionele informatie voor de operator. 
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2.4 Informatieplicht 

HET LEZEN VAN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING 

 Eenieder die het voornemen heeft de ketel te (gaan) gebruiken, wordt 
verzocht en geacht deze handleiding te hebben gelezen en begrepen.  
Speciale aandacht moet daarbij met name worden besteed aan de 
veiligheidsinstructies. Dit is met name van belang voor diegenen die de 
ketel slechts incidenteel gebruiken, bijvoorbeeld voor het onderhouden of 
schoonmaken van de ketel. 

 Deze handleiding dient altijd ter plaatse aanwezig te zijn, daar waar de 
ketel staat opgesteld. 

 

 
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de eisen die 
gesteld worden aan de locatie waar de ketel wordt geplaatst.
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3. BESCHRIJVING EN DOEL VAN DE KETEL  
3.1. Samenvatting 
 
De ketel’’3BT’’ heeft een moderne structuur en ontwerp en is gemaakt van gecertificeerd 
hoogwaardig materiaal. 
 
Constructie van de ketel is in overeenstemming met de Europese Richtlijnen: 
2006/42/EC, PED 97/23/EC, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC   
en met de Europese Standaarden: 
EN 303-5:1999; EN 60204-1 : 2006; EN 60335-1:2002; EN 50165:1997 +A1; EN 61000-6-
3:2001; EN ISO 12100:2010;EN 287-1: 2004, EN 15014-1; EN10204:2004;EN ISO 7000 :2004 

    
Het testen van de ketel is gebeurt volgens EN 303-5 en de ketel voldoet aan alle eisen die 
gesteld worden aan de aansluiting op een centrale verwarmingssyteem. 
 
De heetwaterketel is ontworpen voor het verwarmen van bijvoorbeeld kleinere residentiële 
panden, familiehuizen, winkels en kleine(re) productieunits. De automatische werking van de 
ketel biedt de gebruiker een benijdenswaardig comfort, waarbij het aanvullen van de 
pelletvoorraad wellicht wel het grootse „ongemak“ is“. Dit maakt de ketel geschikt voor vele 
toepassingen van algemeen gebruik. 
 
Pellets zijn een milieuvriendelijke en schone vorm van brandstof vervaardigd uit 
houtzaagsel. Het zaagsel wordt eerst gedroogd en vervolgens onder hoge druk 
samengeperst. Deze pure samenstelling, zonder chemische toevoegingen, resulteert in een 
brandstof met een uitzonderlijk hoge calorische waarde Het percentage as uit de verbranding 
van pellets is zeer laag en bedraagt niet meer dan 1%.  

 
De calorische waarde van pellets is ongeveer 18.000 kJ/kg , wat betekent dat ca. 
2 kilo pellet correspondeert met 1 liter stookolie. 

 
Het bedienen van de ketel is eenvoudig. Na inbedrijfstelling betekent dit alleen het aanzetten 
van de ketel en het ingeven van de gewenste temperatuur. 
 
Funktioneel gezien doet een pelletketel absoluut niet onder voor een systeem op olie of 
(aard)gas, terwijl deze vanuit een economisch oogpunt significant effectiever is. 
Vergeleken met ketels op stookolie kan het verschil in kostenefficiëntie wel oplopen tot een 
factor drie.  Pellets is een hernieuwbare brandstof, hetgeen betekent dat deze, als zodanig, een 
milieuvriendelijk alternatief is voor gas of olie. 
Het pelletreservoir vormt een integraal deel van het systeem en dient regelmatig te worden 
bijgevuld.  
 
De vuurhaard en het convectie gedeelte van de ketel zijn vervaardigd uit hoogwaardig staal en 
volgens de meest moderne technologie gelast. De ketel is goed geisoleerd met hardgeperste 
minerale wol en beschermd door plaatmateriaal met een poedercoating.  
 
Het samenstellen en inbedrijfstellen van het systeem is een relatief eenvoudige operatie. Alle 
gebruikte connectors zijn volgens industrie-standaard.  
 
De ketel is getest op waterdichtheid. De toegestane werkdruk is 2.5 bar. 
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3.2. Hoe de ketel werkt  
 

Ketel TYPE 3BT 
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Figuur 1. Onderdelen van de ketel  

 
 

LEGENDA 
 

1. vuurhaard                                         9.    deur van de vuurhaard  
2. warmtewisselaar                            10.  schoorsteen 
3. pellet reservoir                    11.  rookgassensor 
4. schroeftransporteur (wormwiel)         12.  centrale besturingseenheid 
5. aandrijfbox met reductie            13.  rookgaspijp 
6. afdekking warmtewisselaar          14.  asverzamelaar 
7. lucht inlaat                             15.  schoonmaak mechanisme warmtewisselaar 
8. ventilator                                         16.  pellet ontsteker 

                                                                 17.  aansluiting voor verbrandingsregelaar 
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Ketelwerkling bij het gebruik van pellets als brandstof  
 
Vanuit het pelletreservoir Fig.1 pos.3 voert een wormwiel schroeftransporteur Fig. 1 pos.4  
pellets aan in de vuurhaard Fig.1 pos.1. 
 
De elektrische ontsteker, die zich bevindt in de vuurhaard Fig.1 pos.16 wordt gebruikt om de 
pellets te ontsteken. Dit gebeurt slechts in de initiële fase van de inbedrijfstelling van de ketel en 
na een lange(re) periode van niet gebruiken. 
De ventilator Fig.1 pos.8 zorgt voor een optimale verbranding van de pellets met toevoer van 
de juiste hoeveelheid lucht/zuurstof.  
 
 
 
 
Ketelwerking bij het gebruik van kolen of houtblokken als brandstof. 
 
In dit geval is de vuurhaard voor kolen of houtblokken actief en zijn alle automatische functies 
van het apparaat uitgeschakeld. Het vuur wordt handmatig ontstoken via de onderste deur 
(Figuur 1 positie 9). Aanvoer van houtblokken of kolen vindt plaats via de bovenste deur van de 
ketel. . Aanvoer van brandstof vindt handmatig plaats en is iedee 2 tot 5 uur nodig, afhankelijk 
van de kwaliteit van het hout (kolen). De verbrandingsregelaar moet afgesteld worden op de 
gewenste temperatuur van het ketelwater, begrenst binnen het gfebied van 60 tot 90 °C. 
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Figuur 2. Uitwendige van het systeem 
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3.3. Technische gegevens      
 
 

 
parameter eenheid 3BT25 3BT35 3BT50 

Maximaal vermogen kW 25 35 50 

Nominaal ketel vermogen kW  8-25 11-35 16-50 

Efficiëntie coëfficiënt % 91 91 91 

Werkdruk van de ketel bar 2.5 2.5 2.5 

Testdruk bar 5 5 5 

Temperatuur water-in 0C 70 70 70 

Temperatuur water-uit 0C 90 90 90 

Waterinhoud buffer l 213 310 410 

Ketelcategorie volgens EN 303-5  3 3 3 

Tegendruk waterzijde bij nominaal 
vermogen  

- ∆t=10 K 
- ∆t=20 K 

hPa 
 
7 
2 

 
7 
2 

 
7 
2 

Vereiste werkdruk Pa 21 25 29 

Debiet rookgassen: 
- nominale belasting 
- deellast 

 
kg/s 

 
0.0176 
0.0079 

 
0.0350 
0.0160 

 
0.510 
0.335 

Temperatuur van de rookgassen: 
- nominale belasting 
- deellast 
- maximale belasting 

 
0C 

 
135 
65 
170 

 
129 
95 
180 

 
129 
95 
180 

Capaciteit van het pellet reservoir [kg] kg 230 290 290 

Aansluiting water-in (inch)  col 5/4 6/4 6/4 

Aanaluiting water-uit (inch)  col 5/4 6/4 6/4 

Aansluiting vullen en ledigen (inch)  col 3/4 3/4 ¾ 

Opgenomen electrisch vermogen:  
- bij normaal gebruik 
- in de verbrandingsfase 

 
W 

 
100 
300 

 
123 
323 

 
123 
323 

Electrische componenten (totaal): 
- aansluitspanning 
- stroomsterkte bij normaal gebruik 
- stroomsterkte in verbrandingsfase 

 
V 
A 
A 

 
230 
1.0 
2 

 
230 
1.0 
2 

 
230 
1.0 
2 

 

TYPE 
Vermogen 

[kW] 

 

Afmetingen [mm] 

Aansluitingen 

[inch] 
Benodigde 

trek 

[Pa] 

Totaal 

gewicht 
[kg] 

Water 

buffer 

[liter] 
 

Capacitei

t  pellet 

reservoir 

[kg] 
A B C D H E R1 R2 R3 

3 BT-25     25 1623 1093 1474 160 1101 196 5/4 3/4   1/2 
      

21 
634    213   230 

3 BT-35     35 1740 1100 1650 180 1286 230 6/4 3/4   1/2 
      

25 
890  310  290 

3 BT-50     50 2135 1185 1752 200 1326 253 6/4 3/4   1/2 
      

28 
1025  410 290 
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3.4. Vereisten aan de kwaliteit van de pellets  

 

DUITSE STANDAARD DIN 51731 

Pellets in de afmetingengroep HP5 zijn vervaardigd van 
samengeperste houtsnippers, waaronder beuken, en worden 
geproduceerd zonder additionele chemische (bind/lijm) 
middelen.. De energie in 2 kilo pellets komt  ruwweg overeen 
met de energie in 1 liter stookolie (10 kWh). 

 

OOSTENRIJKSE  STANDAARD  ŌNORM M 7135 

De Oostenrijkse Standaard bevat eisen omtrent de kwaliteit van 
de pellets, de pellet testprocedures, de productiemethode(s) 
(en controle daarop) en de labelling er van.  

 

  DIN PLUS STANDAARD 

De Standaard DINplus is een combinatie van de twee 
voorgaande standaards. 

Het certificatieproces wordt uitgevoerd door de pellet producent 
zelf en wordt geverifieerd door een instituut dat DIN Certco is 
geaccrediteerd. Onafhankelijke testen moeten op (on)geregelde 
intervallen worden uitgevoerd om de gewenste kwaliteit van de 
pellets te waarborgen. 
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PELLET KARAKTERISTIEKEN 

Tabel 4.  Pellet karakteristieken 
 

Standaard DIN 51731 ÖNORM M 7135 DINplus AS/NZS 4014.6 

Lengte max. 50 mm max. 5 x Ø max. 5 x Ø max. 38 mm 

Diameter  Ø 4 – 10 mm max. 10 mm 4 – 10 mm max. 10 mm 

Energetische waarde 17.5 - 19.5 MJ/kg min. 18.0 MJ/kg min. 18.0 MJ/kg 18.0 - 21.0 MJ/kg 

Pellet dichtheid 
1.0 – 1.4 kg/dm3 min. 1.12 kg/dm3 min. 1.12 kg/dm3 N/A 

Bulk dichtheid 
min. 650 kg/m3 min. 650 kg/m3 N/A min. 640 kg/m3 

Vochtgehalte max. 12% max. 10% max. 10% max. 8% 

Asgehalte max. 1.5% max. 1.5% max. 0.5% max. 0.5% 

Pelletstof N/A max.2.3% max.2.3% N/A 

Zwavelgehalte N/A max. 0.04% max. 0.04% N/A 

Stikstofgehalte N/A max. 0.3% max. 0.3% N/A 

Chloorgehalte N/A max. 0.02% max. 0.02% N/A 
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3.5. Conformit
 

    DECLARA

  
 

We .................…………………….... :    
     
     
                               
 
hereby declare under own responsibility
 
label........ ................................... : 
 
Type / Model.. .................................... : 
 
Date of production  ......................... :        2012
 
to which this Declaration applies to, is: 
in accordance with  EC Directives
                                                   2006/42/EC
                                              PED 97/23/EC 
                                           LVD 2006/95/EC
                                        EMC 2004/108/EC

                                      
Applied harmonised standards, in particular

EN 303

             EN 50165:1997 +A1; EN 61000
 
Other mentioned standards and technical specifications
EN 287-1: 2004, EN 15014-1; 

Applied procedure for evaluation of conformity

The limit value of emissions of combustion products

Issued certificates:      EC 

Accredited laboratory:  TÜV Thüringen e. V.
                         Industriestr. 13 98544 Zella

                                                                        
 
We hereby declare that the above named product in its concept and workmanship, is in accordance with 
the security and safety standards that comply with the above directives and stand
Thereby all operating conditions and application requirements are in accordance with the 
technical documentation. 
Once a single change has been made to the product not in agreement with us, this statement loses its 
importance. 
 

 Place and date  
 
                 Prnjavor    
              
         ................................................

EC-

DEKLA
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Conformiteitsverklaring 

 

LARATION OF CONFORMITY
                

in compliance with EN45014:1998 

 
 
 

 

.................…………………….... :    TOPLING 
            Vijaka bb 
            78430 Prnjavor 
                        Bosnia and Herzegovina 

hereby declare under own responsibility that the product: 

........ ................................... : hot water boiler 

/ Model.. .................................... : 3BT-25, 3BT-35, 3BT-50 

.................. :        2012  

to which this Declaration applies to, is:  
ctives: 

2006/42/EC    - Directive on machinery 
PED 97/23/EC     - Pressure Equipment Directive  

LVD 2006/95/EC    - Low Voltage Directive  
EMC 2004/108/EC   - Electromagnetic Compatibility Directive

  
s, in particular:  

EN 303-5:1999; EN 60204-1 : 2006; EN 60335-1:2002;

EN 50165:1997 +A1; EN 61000-6-3:2001; EN ISO 12100

Other mentioned standards and technical specifications: 
; EN 10204:2004; EN ISO 7000 :2004; 

evaluation of conformity:                                  Modul

The limit value of emissions of combustion products (Category):   ________                   

EC control of type-Certificate No. ____________ 

:  TÜV Thüringen e. V. Service-Center Südthüringen
98544 Zella-Mehlis   

                                                                         

We hereby declare that the above named product in its concept and workmanship, is in accordance with 
the security and safety standards that comply with the above directives and stand
Thereby all operating conditions and application requirements are in accordance with the 

Once a single change has been made to the product not in agreement with us, this statement loses its 

   Full name and title of signatory

                         Živanić Radislav,  Director

................................................        LS             ....................................................
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TION OF CONFORMITY          

Directive  

1:2002; 

EN ISO 12100:2010        

:                                  Module B1 

):   ________                                                 

Center Südthüringen  

We hereby declare that the above named product in its concept and workmanship, is in accordance with 
the security and safety standards that comply with the above directives and standards.  
Thereby all operating conditions and application requirements are in accordance with the User guide and 

Once a single change has been made to the product not in agreement with us, this statement loses its 

Full name and title of signatory:  

tor  

....................................................    
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4. AANSLUITINGSCHEMA  KETEL 

 

4.1. Aansluiting op het CV systeem 

 

 

 

De installatie en aansluiting van de ketel dient te geschieden door geautoriseerde en 

vakbekwame installateurs.  

MT

 

Figuur 3. (aansluitingschema van de ketel op het systeem) - versie 1, met warmtebuffer 
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MT

 

 

Figuur 4. (aansluitingschema van de ketel op het systeem) - versie 2, zonder buffervat 
 
 
 

 
 

Het pelletreservoir is een integraal deel van de apparatuur en wordt geleverd met de ketel en 
verbonden met een flens. 
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De ketel dient zo dicht mogelijk bij de schoorsteen te worden geplaatst.  
 
Sluit de aanvoer van frisse lucht naar de ketel niet af. 
 

 
                        WAARSCHUWING 
 

- De ketel moet worden geplaatst op een stabiele en vlakke 
ondergrond. De installatie en de instellingen van de ketel 
moeten worden verricht door een professional. 

- De ketelruimte moet zijn voorzien van een watertoevoer, een 
afvoer voor mogelijke drainage en een verplicht geaard 
stopcontact. 

- De ketelruimte dient op een natuurlijke wijze te worden 
geventileerd. 

- De vloer, de wanden en het plafond van de ketelruimte 
moeten zijn gemaakt van brandwerend materiaal. 

 
 
Het is wensleijk dat de ruimnte niet vochtig is, zodat corrosie van metaaldelen zoveel mogelijk 
wordt voorkomen en de levensduur van het apparaat wordt verlengd.  
 
Voor het vullen van het systeem wordt onthard water aanbevolen. De circulatiepomp wordt 
slechts dan geactiveerd als het verwarmingssyteem is gevuld. Belangrijk is een goede 
ontluchting. 
 
Voor de aansluiting van de ketel op de schoorsteen moet de pijp voor de rookgasafvoer 
horizontaal of verticaal worden gemonteerd. Alle aansluitingen moeten afdoende worden 
afgedicht.  
 
Voordat de ketel voor het eerst in gebruik wordt genomen, dient gecontroleerd te worden of de 
haardstenen goed geplaatst staan in de vuurhaard en of transport en installatie niet tot 
verplaatsing of schade ervan heeft geleid. 
 
 

      

 
De afmetingen van de schoorsteen moet worden gedimensioneerd volgens afbeelding nr. 5. 
 
Bij onvoldoende luchtstroming, welke ontstaat indien de geometrische vormen/afmetingen niet 
voldoen aan figuur 5, is er een zeer reëel gevaar dat het vuur in de vuurhaard zich ook 
verplaatst naar de met pellets gevulde schroeftransporteur en het pelletreservoir, hetgeen kan 
leiden tot brand. 
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Schoorsteenafmetingen type 3BT 
 
Voor een goede en veilige werking van de ketel moeten de afmetingen van de schoorsteen 
overeenkomen met de waarden in figuur 5. Afbeelding 6 toont de juiste plaatsing van de 
schoorsteen over het dak.  

 

 
 
 
 

 
 

Figuur 5.  Selectie van de schoorsteen voor 3BT ketel 
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Figuur 6.  Voorbeelden van juist geplaatste en gedimensioneerde schoorstenen. 
 
 

 
 
Aansluiting van de ketel op de netspanning 
Bij installatie moet de netspanning op de ketel aangesloten worden;  
enkele fase, 220 V, 50 Hz. In verband met de mogelijkheid van elektrische schokken, moet 
deze aansluiting door een vakman verzorgd worden. 
 

 
 
Aansluiting van de ketel op de circulatiepomp 
Bij installatie moet de ketel op de circulatiepomp worden aangesloten worden; maximaal 1A 
stroomsterkte.  In verband met de mogelijkheid van elektrische schokken, moet deze aansluiting 
door een vakaman verzorgd worden. 
 

 
 
Aansluiting van de kamerthermostaat  
De kamerthermostaat kan worden aangesloten op het controlepaneel..  
In verband met de mogelijkheid van elektrische schokken, moet deze aansluiting door een 
vakaman verzorgd worden.  
 

 
 
Voor ingebruikname moeten de volgende zaken gecontroleerd worden:  
- de waterdruk in de ketel en de installatie,  
- wordt de volledige installatie naar behoren, voldoende belucht,  
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- zijn alle elekrtrische kabels vrij gemonteerd t.a.v. de hete delen van de ketel en zijn ze niet 
fysiek beschadigd,,  
- zijn de haardstenen correct geplaatst (Figuur 7),  
- voordat het reservoir met pellets gevuld wordt, nagaan of er zich in de silo geen harde, 
metalen delen bevinden, die het wormwiel kunnen beschadigen en/of de werking van de 
schroeftransporteur kunnen belemmeren. 
 
 

 
 

Figuur 7.  Verdeling van de haardstenen in de vuurhaard voor de verbranding van pellets. 
 
 
In een gesloten verwarmingssyteem is de installatie van een gecertificeerde veiligheidsklep 
vereist, met een openingsdruk van 2,5 bar, evenals de installatie van een expansievat. Er mag 
geen afsluitend deel bevestigd worden tussen het veiligheidsventiel, het expansievat en de 
ketel.  

 
 
 

De watertemperatuur in de ketel mag niet onder de 550C geraken om 
condensvorming  te vermijden. 

 
 
 

 
 
Ingeval van een strenge winter met lage temperaturen en bij weinig of geen gebruik van de 
ketel, is het noodzakelijk om het water uit het systeem te laten lopen, of het te mengen met een 
antivriesmiddel. 
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5. INBEDRIJFSTELLING 
5.1. Belangrijkste karakteristieken van de 
regeling 
 
 De controller is ontworpen voor de besturing van een ketel die werkt op basis van 
pellets en vaste branstoffen en die additioneel twee elektrische verwarmingselementen heeft, 
ieder met een vermogen van 9 kW.  De voorzijde van de controller ziet er uit als onderstaand 
weergegeven: 

 

 
Figuur 8.  Voorzijde van de  controller   

 
 

 De controller heeft als gebruikers-interface een LCD met128 x 64 pixels en 6 
schakelaars aan de rechterzijde. De functie van de schakelaars is als volgt: 
 

 - bevestiging van ingegeven parameters, menu overzicht en aanzetten van de ketel, 

 - menu overzicht en uitzetten van de ketel, 

 - ingeven van parameters, 

 - ingeven parameters, 

 - menu overzicht en toegang tot paramenters voor gebruikers, 

 - menu overzicht. 
 

Invoer van gegevens wordt geregeld door:  
- Temperatuursensor voor het ketelwater (Pt1000), 
- Temperatuursensor voor de rookgassen aan de pellet zijde van de ketel (Pt1000), 

- Temperatuursensor voor de rookgassen aan de zijde voor  vaste brandstoffen van 
de ketel (Pt1000), 

- Ketel zijde heet water (NTC, 10KΩ), 
- kamerthermostaat. 
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Uitvoer van gegevens bestaat uit:  
- elektrische ontsteker t.b.v. ontbranden pellets (relais, 16 A, NO), 
- schroeftransporteur (wormwiel) aansturing (relais, 16 A, NO), 

- verwarming systeem pomp (relais, 8 A, NC), 
- circulatiepomp voor heet water (relais, 8 A, NC), 
- elektrische verwarmingselementen, 2 x 9 KW (relais, 8 A, NO), 

- ventilator (PWM). 

 

 Onderstaande figuur beschrijft de betekenis van bepaalde symbolen, nummers en 
weergegeven tekeningen op het hoofddisplay van de gebruikers-interface.  
 
 
 

 
  
 
 
Op de bovenste regel, „STATUS VAN DE KETEL“ wordt informatie over de actuele status van 
de ketel weergegeven (ketel uit, eerste ontsteking, verbranding, kamerthermostaat uit, ...), en 
de geselecteerde soort brandstof welke de ketel gebruikt. Het symbool „WERKING'' geeft aan 
of de ketel aan of uit staat. Als de ketel staat ingesteld om op een bepaald tijdstip te 
functioneren dan staat de TIJD weergegeven. Symbolen op de onderste regel van het display 
geven de status aan van de output van de besturing, cq. of dat de verschillende componenten 
(ventilator, circulatiepomp, schroefastransporteur, keramisch element, pomp voor sanitair water, 
elektrische elementen) aan of uit staan. Als het betreffende symbool wordt weergegeven, 
betekent dit dat het overeenkomstige  element aan staat. 
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5.2. Beschrijving van de werking 
 
 Er zijn verschillende mogelijkheden voor de selectie van brandstoffen welke de ketel 
gebruikt. De onderstaande tabel beschrijft de verschillende mogelijkheden: 
 
Tabel 5. Mogelijke combinaties in de 3BT ketel 
 

Brandstof soort 
 

Omschrijving 

PELLETS 
Als brandstof worden pellets gebruikt. 
 

HOUT 
Ontworpen voor het verbranden van vaste brandstof. 
 

ELEKTR. VERW. 
De elektrische verwarmingselementen 2 x 9 kW worden 
gebruikt. 
 

HOUT DAN PELLETS 
Ingeval u de pelletketel wilt gebruiken na de verbranding 
van vaste brandstoffen. 
 

HOUT EN PELLETS 
Voor gelijktijdige verbranding van vaste brandstof en 
pellets. 
 

HOUT DAN ELEKTR.VERW. 
Ingeval u de elektrische verwarmingselementen wilt 
gebruiken na de verbranding van vaste brandstof. 
 

HOUT EN ELEKTR.VERW. 
Voor gelijktijdige verbranding van vaste brandstof en 
gebruik van de elektrische verwarmingselementen. 
 

PELLETS DAN ELEKTR.VERW. 
Ingeval u de elektrische verwarmingselementen wilt 
gebruiken na de verbranding van pellets. 
 

PELLETS EN ELEKTR.VERW. Voor gelijktijdige verbranding van pellets en gebruik van de 
elektrische verwarmingselementen. 
 

 
 Nadat het type brandstof is geselecteerd, kan de ketel worden gestart. Dit gebeurt door 

het indrukken gedurende ca. twee seconden van de schakelaar  , totdat START verschijnt 
op het display. Voorafgaand dient de rode hoofdschakelaar op de ketel te worden omgezet. De 
ketel start op in het geselecteerde programma na het hernieuwd indrukken van de schakelaar 

 gedurende ca. 2 seconden, todat (TIJDSPROGRAMMA) verschijnt op het display. De 

ketel wordt uitgezet door het indrukken van de schakelaar  gedurende ca. twee seconden, 
totdat STOP verschijnt.  
 
Indien u „HOUT DAN PELLETS“ selecteerd, dient u iedere keer nadat de ketel hernieuwd is 
gevuld met vaste brandstof, ook opnieuw het SOORT BRANDSTOF te kiezen. Eveneens dient  
dus "HOUT DAN PELLETS" geselecteerd te worden. Hetzelfde geldt als  "HOUT DAN 
ELEKTR.VERW.“ is gekozen.  
De reden voor deze actie is het resetten van de timers die sifgnificant zijn voor het automatisch 
opstarten van de ketel met pellets danwel met elektrische verwarming. Op het display 
"ELEKTR.VERW." staat het aantal elektrische verwarmingsdelementen dat ingeschakeld wordt 
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als "ELEKTR.VERW.“ is geselecteerd als warmtebron (0KW, 9KW, 18 KW). Het verschijnen 
van het symbool betekent dat één of beide elementen ingeschakeld zijn.. 

 Door het intoetsen van de knop  gedurende twee seconden, komt u in het  
programmagedeelte waar tijd en datum staan.  

 
 

 
 
 

 Door het intoetsen van de knop  gedurende twee seconden, komt u in het 
programmagedeelte waar het tijdprogramma staat. 
  
 

 
 
 

 Met de schakelaars ,  wordt de datum in het tijdsprogramma weergegeven en 

door het indrukken van  wordt de datum geselecteerd.   
 
 

 
 
 

 De tijden op het display geven aan gedurende welke tijdsperiode de ketel actief is. De 

tijdstippen kunnen worden ingegeven door het indrukken van  en , en worden bevestigd 

door indrukken van . De underscore (_) wordt getoond onder de actieve variable.  
Voor iedere dag kunnen kunnen de waardes apart ingegeven worden, waarbij het voor iedere 
dag ook mogelijk is twee afzonderlijke tijdsintervallen op te geven.  Nadat de laatste waarde van 
de dag is ingegeven, vraagt het apparaat via het display of u deze waardes van de betreffende 
dag wilt doorkopieren naar de volgende dag.  
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 Door het indrukken van  wordt hetzelfde patroon ook voor de volgende dag 

bevestigd. Door het indrukken van  wordt het kopieren ervan geannuleerd en wordt u 
verzocht de gewenste instellingen voor de volgende dag in te geven.  
 
 Er zijn twee groepen van parameters die relevant zijn voor de werking van de ketel, 
zoals de kwaliteit van de pelletverbranding, emissie van rook, enz.  De ene groep heeft 
betrekking op de service parameters die worden ingesteld door een geautoriseerde vakman bij 
het (initiële) opstarten van de ketel. De andere groep zijn de gebruikersinstellingen die door de 
(eind)gebruiker zelf kunnen worden ingegeven. Een lijst van deze parameters vindt u 

onderstaand. Deze kunnen worden ingestyeld  via het indrukken van .  
 
 

 

,   - instellen van gewenste waarde. 

 - bevestigd de ingestelde waarde en 
selectie van de volgende parameter. 

,  - menu weergave. 

- terug naar het hoofdmenu. 

 

,   - Type brandstof selecteren. 

- Bevestiging van de gekozen brandstof en 
selectie van de volgende parameter. 

,  - menu weergave. 

- terug naar het hoofdmenu. 

 

,   - Selectie van het pellet 
ketelvermogen. 

-. Bevestiging van het gekozen vermogen 
en selectie van de volgende parameter 

,  - menu weergave. 

- terug naar het hoofdmenu. 
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,   - instellen van het vermogen van de 
elektrische verwarmingselementen. 

- bevestigen van het gekozen vermogen en 
selectie van de volgende parameter. 

,  - menu weergave. 

- terug naar het hoofdmenu. 

 

,   - instellen van maximale 
keteltemperatuur. 

- bevestigen van de gewenste waarde en 
selectie van de volgende parameter. 

,  - menu weergave. 

- terug naar het hoofdmenu. 

 

,   - Selectie van zomer of winter 
regime. 

- bevestigen van het gewenste regime en 
selectie van de volgende parameter. 

,  - menu weergave. 

- terug naar het hoofdmenu.. 

 
  
 
Om een betrouwbare werking van de ketel te garanderen, is er voor gezorgd dat de werking van 
de ketel in verschillende opeenvolgende fases verloopt. Dit resulteert in een  optimale 
verbranding, bevredigende en ruimschoots toelaatbare rookgasemissies en een maximale 
benutting en rendement. De werking is daartoe verdeeld in drie stadia. De ontsteking, de 
stabiliatie en de verbranding. Om het proces van de werking van de pelletketel goed te 
begrijpen, kan het helpen om bij het lezen van de tekst tegelijkertijd ook figuur 9 er bij te nemen. 
 
 Bij het starten van de ketel wordt de werkelijke rookgastemperatuur gemeten. Indien 
deze hoger is dan de minimale waarde voor verbranding, dan is er voldoende brandstof (pellets) 
in de vuurhaard om verbranding voort te zetten en is er geen additionele ondersteuning nodig 
van de elektrische verwarming. De pellets worden dan continu, gedoseerd toegevoerd. 
Is de temperatuur lager, dan begint het ontstekingsproces. Allereerst wordt alleen de ventilator 
ingeschakeld om de vuurhaard gedeeltelijk te reinigen; voornamelijk de voorzijde van de heater. 
Daarna wordt de schroefastransporteur (wormwiel) in bedrijf gesteld om de eerste, initiële 
hoeveelheid pellets voor de ontsteking toe te voeren (K2). Gedurende de initiële pelletdosering 
wordt een elektrische ontsteker ingeschakeld die blijft werken, ook als de transporteur stopt. 
Deze ontsteekt de pellets in de vuurhaard gedurende enkele minuten. Kort nadat de pellets 
ontbrand zijn, zal de rookgastemperatuur gaan stijgen. Deze stijging van temperatuur van de 
rookgassen zorgt ervoor dat het operationele proces de volgende fase ingaat: de stabilisatie 
fase. De elektrische ontsteker schakelt uit. In deze fase worden de pellets in gereduceerde 
doses toegevoegd terwijl de ventilator loopt met een iets hoger vermogen dan deze doet in de 
verbrandingsfase. (in te stellen door de geautoriseerde vakman via de service parameters). 
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Het doel van de stabilisatiefase is dat de brandende pellets gelijkmatig verspreid worden over 
de gehele vuurhaard. Na de geplande tijd voor de stabilisatiefase, gaat de ketel over naar de 
operationele verbrandingsfase.   
 
NB Indien er geen verdere en vereiste verhoging van de rookgastemperatuur wordt vastgesteld 
(ergo, geen verbranding) in deze fase, dan wordt de ketel geacht niet te functioneren (en de 
pellets dus niet zijn ontbrand). In dat geval zal het display als status van de ketel de tekst  
FOUT weergeven. 
 

In dit stadium van de verbranding worden het doseren van de pellets en de toevoer van lucht 
geregeld, zoals deze zijn ingesteld bij de gebruikersinstellingen (K5, K6 and K7). Als de actuele 
keteltemperatuur de ingestelde „maximale keteltemperatuur“ begint te naderen, zal de ketel het 
opgewekte vermogen continu met stapjes naar beneden bijstellen, om het aan en uit schakelen 
van de ketel zoveel mogelijk te beperken. De ketel gaat vervolgens in een soort van „pauze“ 
stand bij het bereiken van een temperatuur die overeenkomt met de ingestelde „maximale 
keteltemperatuur“. Op dat moment wordt op het display de tekst SLAAPSTAND 
weergegeven.   
 
Vanuit de slaapstand zal de ketel herstarten, zodra de watertemperatuur in de ketel onder het 
niveau komt dat is aangegegeven in de parameter ''maximum keteltemperatuur''. Het moment 
daarvan wordt bepaald door de waarde die daarvoor is ingesteld in de service instellingen. Of 
de ketel weer zal doorgaan na de stabilisatiefase, of het ontstekingsproceszla (her)beginnen  
hangt af van de waarde van de rookgastemperaturen. 
  
Bij gebruik van een kamerthermostaat, kan de ketel zo ingesteld worden, dat deze stopt zodra 
de thermostaat hiertoe „opdracht“ geeft, of dat de ketel nog een bepaalde periode doorgaat. Als 
de ketel op hetzelfde vermogen doorwerkt, zal de temperatuur de ingestelde keteltemperatuur 
snel bereiken en zal de ketel stoppen.   
 

De circulatiepomp zal starten zodra de keteltemperatuur een waarde heeft bereikt die 
hoger is dan de ingestelde waarde voor „pomp temperatuur“ (S21 parameter) en de 
kamerthermostaat is aangsloten. Als de kamerthermostaat uitschakelt, kan de pomp nog een 
tijdje actief blijven (5 minuten) aleer deze uitschakelt. Deze wordt vervolgens weer ingeschakeld 
als de kamerthermostaat geactiveerd is. 
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Figuur 9. Principe van de ketel werking 

 
K1 – maximum ketel temperatuur,  
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K2 – initiële tijd dat de pellets aangevoerd worden,  
K3 – periode van de eerste ontsteking,  
K4 – ventilatorvermogen bij de ontsteking,  
K5 – actieve periode van het wormwiel (aanvoer),  
K6 – pauze van het wormwiel,  
K7 – ventilatorvermogen bij de verbranding,   
S1 – initiele schoonblaasperiode,   
S2 – ventilatorvermogen bij het schoonblazen,   
S3 – ventilatorvermogen bij de eerste aanvoer pellets,   
S4 – eerste betrokkenheid van het elektrisch element,   
S5 – duur van de tweede ontsteking,   
S6 – duur van de stabilisatiefase,   
S7 – werkingstijd van de schroefaanvoer tijdens de stabilisatie,   
S8 – pauzetijd van de schroefaanvoer tijdens de stabilisatie 
S9 – ventilatorvermogen tijdens de stabilisatie,   
S10 – periode van de stabilisatie verlenging,   
S11 – tijd voor het reinigen van de vuurhaard,   
S12 – ventilatorvermogen tijdens reinigen,   
S13 – vertraging waarmee de ketel stopt nadat de kamerthermostaat uitschakelt,   
S14 – vastgestelde grenzen voor de verbranding,   
S15 – vereiste stijging van de rookgastemperatuur,  
S16 – minimale rookgastemperatuur,  
S17 – toegestane daling van de rookgastemperatuur,   
S18 – begin van een gereduceerd dosering regime,   
S19 – overstijgingsfactor,  
S20 – verschil voor de ketelwerking,  
S21 – temperatuur waarbij de pomp opstart,  
S22 – verschil voor de pomp operatie,  
S23 – maximum keteltemperatuur,  
S24 – verschil tussen de ketel en de vuurhaard.  
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BELANGRIJK 
 
Deze instructies moeten worden gevolgd om een veilige en correcte installatie, 
werking en onderhoud van de ketel te waarborgen. Eenieder die de ketel 
installeert, bedient of onderhoudt moet deze instructies lezen vòòr bediening 
van de ketel en wordt geacht deze instructies te kennen. Behandel de ketel op 
de juist wijze. Het veronachtzamen van deze instruties kan leiden tot het 
verliezen van het recht op garantie.  
 
 

 
 
BRANDGEVAAR 
 
Er mogen geen ontvlambare materialen, vloeistoffen of gassen opgeslagen of 
bewaart worden in de onmiddelijke nabijheid van de ketel. 
 
 

 
 
LEVENSGEVAAR 
 
Onvoldoende luchttoevoer in de ketelruimte kan leiden tot de blootstelling aan 
gevaarlijke rookgassen. Het is noodzakelijk te controleren en te waarborgen dat de 
openingen voor de toevoer van verse lucht en de uitstroom van gassen niet 
verstopt of geblokkeerd raken of zijn.  
Indien een dergelijk probleem niet onmiddelijk wordt opgelost, mag de ketel niet 
worden gebruikt 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



Gebruikershandleiding BIOTOPLING-3BT 
________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

-- 33 -- 
TOPLING  JANUARI 2014                                                                                           3BT 25-50 kW 

6. KETEL ONDERHOUD 
6.1. De frequentie van schoonmaken en 
onderhoud 

 Om ervoor te zorgen dat de operationele levensduur van de ketel zo lang mogelijk is 
zonder onderbrekingen, is het noodzakelijk om de ketel regelmatig schoon te maken en te 
onderhouden. Zo voorkomt u kostbare reparaties. Het schoon houden van de vuurhaard vormt 
de basis van een goede ketelwerking.. Op de wanden van de vuurhaard zal zich een laagje van 
teer en roet afzetten en het is nodig deze mechanisch te verwijderen. De frequentie van 
schoonmaken hangt samen met de kwaliteit van de gebruikte pellets en het vermogen van de 
ketel. In het algemeen is het zinvol het in de onderstaande tabel opgenomen schema in acht te 
nemen. 
  

 Schakel de ketel en de hoofdschakelaar uit, voordat de werkzaamheden als 
onderstaand worden uitgevoerd.. 
 

Tabel 6. De frequentie van Schoonmaken en Onderhoud 
 

Interval Component Hoe 
Iedere drie dagen Reinig de warmtewisselaar Beweeg de hendel voor het reinigen 

van het mechanisme van de wisselaar 
(Fig. 1, positie 15) heen en weer. Het is 
nodig dit een vijf- tot zestal keer te 
herhalen.  

Iedere zeven dagen 
(betreft de vuurhaard 
voor verbranding van 
houtsblokken of kolen) 

Reinig de inwendige 
oppervlakten van de lagen 
roet 

Gebruik te schoonmaak kit als getoond 
in Fig.10 om de roetlagen weg te 
schrapen. 

Maandelijks Schoonmaken van het pellet 
reservoir 

Bij iedere kwaliteit pellets zal er altijd 
een bepaalde hoeveelheid pellet stof 
op de wanden en de bodem van de silo 
achterblijven. Tijdens het 
schoonmaken is het nodig de pellets te 
gebruiken of te verwijderen en het stof 
met een stofzuiger weg te zuigen. 

Iedere zes maanden Maak het display schoon Schoonmaken dient te gebeuren met 
een vochtige natte doek 

Check of de schoorsteen, de 
rookkanaal elleboog, en de 
schoorsteenpijp schoon zijn 
en reinig deze indien nodig. 

Wacht tot de ketel is afgekoeld, 
ontmantel de schoorsteenpijp en 
rookgaskanaal en rookuitvoer elleboog 
en voer de schoonmaak uit met de 
meegeleverde kit.  

Controleer de temperatuur 
water voeler van de ketel en 
de voeler van de rookgassen 
en maak deze schoon indien 
nodig.  

Neem de voelers voorzicht los van de 
locatie en reinig deze indien nodig van 
roetlaagjes (rookgas) of kalkaanslag 
(water).  

Jaarlijks Gronidige schoonmaak aan 
het eind van het 
stookseizoen. 

Reinig alle bovenstaande genoemde 
componenten grondig. 
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Figure 10. Ketel schoonmaak kit 
 

    
Bij het reinigen van de vuurhaard van as en roet met behulp van een stofzuiger moet de as 
afgekoeld zijn of toch in ieder geval max. kamertemperatuur hebben. Dit om het risico tot 
ontbranding van de stofzuiger -waarmee de deeltjes worden opgezogen-  te voorkomen.   
Bij het verwijderen van de voorste vuursteen, om de haard schoon te maken, bestaat er het 
gevaar van brandwonden. De haardstenen worden erg heet en het is nodig afdoende tijd te 
nemen als afkoelperiode. 
 

  
De hoeveelheid as in de vuurhaard is sterk afhankelijk van veel aspecten in de kwaliteit van de 
pellets. Bij betere pellets hoeft er daardoor minder schoongemaakt te worden. Betere pellets 
geven ook minder stof. 
 

  
Bij het reinigen van de schoorsteen, rookgasafvoer en elleboog bestaat er het risico op 
brandwonden aangezien deze oppervlakten een temperatuur kunnen bereiken tot wel 150 °C 
tijdens het werkingsregime. Het is nodig voldoende tijd te nemen voordat met reinigen gestart 
wordt.  
 

 

Tijdens de schoonmaak bestaat er het risico op koolmonoxidevergiftiging als het 
verbrandingsproces nog niet is gestopt en de schoonmaak zorgeloos wordt uitgevoerd. De 
koolmonoxide ontsnapt dan door openingen in de ketel (zoals open deuren, verwijderde 
rookgaspijp, of -elleboog). Laat de keteldeuren nooit langer open dan strikt nodig. 

 
BELANGRIJK 
Om de levensduur te verlengen van de heater die de pellets ontsteekt, is het noodzakelijk 
om in het schoonmaakproces aandacht te geven aan het uiteinde van de heater in de 
vuurhaard. De opening voor hete luchtmoet vrij zijn van as (mag niet verstopt zijn).  

 
BELANGRIJK 
Na afloop van het stookseizoen, dient u de ketel grondig te reinigen. 
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7 Mogelijke problemen 
Tabel 7. Mogelijke problemen tijdens de werking. 
 

 
Probleem 

 
Oorzaak Oplossing 

De ketel werkt, 
maar bereikt de 
ingestelde 
temperatuur niet 

1. De ketel is vervuild 
 

1.Maak de ketel schoon 
 

2.Er is onvoldoende brandstof 
in de ketel 

2.Verhoog de dosering in de transporteur 
 

3.De vuurstenen zijn niet 
correct geplaatst in de haard. 

3.Positioneer de stenen op correcte wijze. 

De ketel wordt nat Rookgas condensatie 
 

1. De radiatoren vragen teveel vermogen ofwel 
de ketel heeft onvoldoende vermogen voor de 
installatie. Vervang de ketel door een andere 
met meer vermogen of pas het aantal 
gekoppelde radiatoren aan het ketelvermogen 
aan. 

De ketel is beschadigd 2. De ketel dient te worden gelast. Alleen de 
geautoriseerde service monteur of de fabrikant 
is hiertoe in staat.  

De rook komt 
terug van de ketel 

De schoorsteen, de rookgaspijp 
of de wisselaar zijn vuil. 

Schoonmaken van het betreffende onderdeel 

Te smalle schoorsteen opening Pas de schoorsteen afmetingen aan op het 
ketelvermogen. 

De ketel werkt niet  Er is geen spanning 
1.Controleer de stekker 
2.Controleer de zekering (groepenkast) 

De ketel bereikt de 
ingestelde 
temperatuur, maar 
de radiatoren 
worden niet warm.  
 

De pomp werkt niet, maar heeft 
wel spanning. De pomp wordt 
niet meegeleverd met de ketel.  

De pomp zit vast. Probeer de kap te verwijderen 
en de pomp te bewegen met een 
schroevendraaier 

De pomp heeft geen spanning Controleer de zekering van de pomp 

De ventilator werkt 
niet 

1.Gesprongen zekering 
2.Oneigenlijk element in de 
ventilator 

1. Vervang de zekering 
2.Controleer of de ventilator door iets 
belemmert wordt in het functioneren. 

De pellets kunnen 
niet worden 
ontstoken 

1. Geen spanning op de ketel 
2. Defect ontstekingselement 
3. De vuurhaard is vervuild 
4. Er zijn geen pellets in de silo 
5. De ontstekingstijd voor 
ontsteking is onjuist ingesteld. 
6. Defecte ventilator 
7. Fout met het pellet dosering 
systeem 
8. Defecte rookgassensor 

1.Controleer de zekering 
2. Vervang de ontsteker 
3. Maak de vuurhaard schoon 
4. Hervul het reservoir met pellets  
5. Stel de ontstekingstijd juist in. 
 
6. Los het probleem met de ventilator op 
7.Repareer het probleem aan de motor, 
aandrijving of het wormwiel (slakken?). 
8. Vervang de sensor 

Er worden geen 
pellets gedoseerd 
in de vuurhaard 

1. Geen spanning op de 
aandrijving 
2. oneigenlijk “lichaam’ in het 
wormwiel. 
3. Pellets zijn te nat 
4. Defecte motor 

1. Controleer de zekering 
 
2. Maak de silo en het wormwiel schoon 
 
3. Vervang de pellets (leverancier, opslag). 
4. Vervang de motor 
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7.1 Wanneer kan er ontbranding verwacht 
worden in het pellet reservoir? 
 

    
 

 
Indien de ketel is aangesloten op een matige, niet adequate schoorsteen (onvoldoende lengte, 
te kleine diameter, verkleinde dwarsdoorsnede door vervuiling, vervuilde ketel) dan ontstaat er 
een risico dat het vuur zich vanuit de vuurhaard verplaatst naar de schroefastransporteur en het 
pellet reservoir. 
 
De ketel is voorzien van een dubbele bescherming tegen brand in het pellet reservoir, door 
middel van: 
 

- Een deel van de lucht die aangevoerd wordt voor de verbranding wordt geleid naar 
de pellet doseringspijp en voorkomt/belemmert het binnendringen van vuur in het 
reservoir. Deze luchthoeveelheid is continu aanwezig tijdens de werking van de 
ketel. 

 
- Bij een ontoereikende schoorsteen met onvoldoende trek, kan het gebeuren dat er te 

weinig lucht aangevoerd wordt om binnendringen van vuur in het pellet reservoir te 
voorkomen. Een thermische klep/schakelaar wordt dan geactiveerd (zie Figuur 11), 
die opent bij een temperatuur van 95°C. Deze klep maakt het mogelijk dat water 
aangevoerd wordt door het systeem in de schroefastransporteur en de doseringspijp 
en aldus de brand bestrijdt. De thermische klep samen met de temperatuursensor 
(zie Figuur 11) is van fabriekswege reeds ingebouwd in de ketel. Het is de 
verantwoording van de klant om in de (koud) wateraanvoer te voorzien en aansluiting 
te maken op de ketel (afmeting aansluiting is ½”). Zie figuur 11. 

 
 
- Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de klant om er voor te 

zorgen dat de instructies van de fabrikant m.b.t. de kwaliteit en de 
afmetingen van de schoorsteen worden opgevolgd (zie Figuur 5. en 6.), 
evenals de instructies m.b.t. schoonmaken en onderhoud (zie Hoofdstuk 
6). Indien brand ontstaat t.g.v. het niet naleven van deze instructies, dan 
is de fabrikant niet verantwoordelijk te houden voor de eventueel daaruit 
voortvloeiende schade. 
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Figuur 11.  De aansluiting van de thermische klep op het pellet doseringssyteem (PP set) 
 

 
7.2 Wat te doen als de thermische 
beveiligingsklep geactiveerd wordt? 

 
- Ontkoppel de ketel van de netspanning. 
- Neem de schroefas transporteur (wormwiel) uit de pijp. 
- Verwijder de natte pellets uit het reservoir en het doseringsysteem. 
- Herplaats de schroefastransporteur en aandrijving. 
- Zorg ervoor dat resterend water geen kortsluiting kan veroorzaken. Het 

is om die redden belangrijk om resterend water te verwijderen en natte 
delen van de ketel te drogen. 

- Herstel de verbinding met de netspanning. 
 

Als de natte pellets achterblijven in het dosering systeem kan de schroefas worden geblokkeerd 
en kunnen de windingen in de aandrijving beschadigd raken. De producent van de ketel is niet 
aansprakelijk voor de schade. 
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8 EERSTE INGEBRUIKNEMING 
 

De eerste keer dat de ketel in gebruik wordt genomen, zal dit moeten gebeuren door een 
gespecialiseerde vakman van Topling of een geautoriseerde service monteur. Behalve het in 
bedrijfstellen van de ketel, zal deze specialist de klant ook moeten informeren over het gebruik, 
de werking, het onderhoud en het schoonmaken van de ketel.  
 

 

De ketel moet in bedrijf gesteld worden door een gekwalificeerde vakman. Bij in gebruik 
stelling door een ongekwalificeerd persoon, is er het risico op schade en zelfs complete 
vernietiging van de ketel (en erger). Onjuist handelen kan leiden tot (zeer) ernstige 
blessures.   

 
 

8.1. Voorwaarden voor een succesvolle 
ingebruikstelling. 
 
Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan voordat gestart kan worden met een 
veilige in gebruik name van de ketel:  
 
 
 SCHAKEL DE NETSPANNING UIT NAAR DE KETEL 

• Is de hoofdschakelaar voor de ketel uitgeschakeld? 
 
 

CONTROLEER ALLE MECHANISCHE COMPONENTEN VAN DE KETEL 
• Zijn alle mechanische componenten correct gemonteerd/geïmplementeerd op, in 

of aan de ketel? 
• Zijn alle mechanische componenten juist en stevig aan elkaar bevestigd? 
• Is de vuurhaard voor pellet verbranding correct geïnstalleerd in de ketel? 
• Is de ventilator correct bevestigd? 
• Zijn de haardstenen juist opgesteld in de vuurhaard van de ketel? 
•  

 
CHECK VAN DE LEIDINGEN EN GEINSTALLEERDE COMPONENTEN 

• Is de circulatiepomp correct geïmplementeerd? 
• Is de veiligheidsschakelaar juist gemonteerd? 

 
 

CHECK ALLE ELEKTRISCHE VERBINDINGEN 
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Gevaar! 
Risico van elektrische schok. 
 
 

• Zijn alle elektrische onderdelen (motor reductiebox, ventilator, besturing) correct 
aangesloten? 

• Is de netspanning juist aangesloten? 
• Is de kabel tussen besturing en display correct geplaatst? 
• Zijn alle ongebruikte aansluitingen op de klemmenstrook van de besturing (voor 

in- en uitvoer van data) afdoende afgeschermd? 
• Zijn alle aardeaansluitingen bevestigd op behuizing van de ketel? 

 
 
 
 

9. VERWIJDERING AAN HET EINDE VAN DE 
LEVENSDUUR 
   9.1. Ontmanteling van de ketel 
 

   

Gevaar! 
 

De ketel moet worden ontmanteld door een professional. 
Indien de ketel ondeskundig ontmanteld en uit elkaar gehaald wordt, dan kan dit leiden 
tot materiële schade en blessures.. 
 
Het loskoppelen van de ketel van het CV system zal moeten gebeuren met in acht 
name van de volgende opvolgende stappen: 
 

1. Schakel de ketel uit cq. stop de werking. 
2. Geef de ketel en het ketelmechanisme voldoende tijd om de laatste pellets te 

verbranden.  
3. Ontkoppel de ketel van de netspanning 
4. Isoleer het verwarmingssysteem van de ketel door het sluiten van de klep en 

draineer vervolgens het water uit de ketel.  
5. Demonteer  het pellet reservoir  
6. Demonteer de ketel panelen (buitenzijde) 
7. Neem de minerale wol uit de ketel 
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9.2. Verwijdering van de ketel 
 

De volgende onderdelen van de ketel zijn vervaardigd uit staal en kunnen daarom 
ingeleverd worden bij een daarvoor geschikt centrum voor recycling.  

• De behuizing van de ketel, 
• De beplating 
• Het pellet reservoir 
• Het wormwiel 
• Motor reductie 
• De vuurhaard 

 
De elektronische componenten kunnen ingeleverd worden bij een bedrijf dat 
gespecialiseerd is in het herwinnen van materiaal hieruit, ofwel worden ingeleverd bij 
Gemeentewerken. 
 
Glas slakken (op de bodem van de ketel), minerale wol en plastic delen moeten 
gescheiden worden en vervolgens aangeboden voor hergebruik bij een 
verzamelcentrum voor tweedehands materialen, zoals bijvoorbeeld Gemeentewerken.  
. 
 

 
 
 
Gooi geen ketelonderdelen in de kliko.  
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10. GARANTIE 

 
10.1.  Garantieperiode 
  

De garantieperiode voor de ketel bedraagt twee jaar. 
 
  
 

10.2.  Garantievoorwaarden  
 

• De ketel moet geïnstalleerd en in werking zijn gesteld door een technicus van 
Topling zelf of een geautoriseerde service monteur. 

• De ketel moet worden gebruikt conform de aanbevelingen die staan 
opgenomen in deze handleiding.  

• De kwaliteit van de gebruikte pellets moet in overeenstemming zijn met de 
aanbevelingen die staan opgenomen in deze handleiding.  

 
 
 

10.3.  Wanneer vervalt de garantie? 
 

 
• De garantie geldt niet indien schade het resultaat is van oneigenlijk gebruik  
• Indien de installatie en de inbedrijfstelling is uitgevoerd door een onbevoegd 

persoon.  
• Indien service en onderhoud wordt uitgevoerd door een onbevoegd persoon. 
• Indien de ketel niet onderhouden wordt in navolging van de in deze handleiding 

beschreven aanbevelingen. 
• Als de schade is veroorzaakt door natuurlijke omstandigheden/overmacht 

(aardbevingen, overstroming, brand, blikseminslag, enz.). 
• Indien de schade is veroorzaakt door een ontoereikende netspanning (to lage 

of te hoge stroomsterkte of spanning). 
• Als niet originele spare parts zijn gebruikt.  
• Als fouten optreden ten gevolge van inferieure onderdelen of installatie daarvan 

installatie (circulatiepomp, expansievat, enz..), d.w.z. van onderdelen die zelf 
geen deel uitmaken van de ketels, maar belangrijk zijn voor het functioneren 
van de ketel en het systeem. 

• Indien het garantiebewijs niet goed of incompleet is ingevuld. 
 
 
 
 
 
 
 


