Bedieningsvoorschrift

Modulerende HydroPower geisers voorzien van
een elektronische ontsteking via waterturbine
s.v.p. volledig invullen!

WR
-7 KD0 G5 S0790
Best.Nr. 7 70X 230 9XX
NL/Kat. II2L 3B/P (B11BS)
Aardgas L
25 mbar
CE 0064 AS 0035 CE XX-0464
Qn(Hi) XX,X kW
Qmin(Hi) X,X kW
Pn XX,X kW
Pmin X,X kW
pW 12 bar
pW min 0,X5 bar
Robert Bosch GmbH
GB Thermotechnik
837 FD

6 720 606 243 (02.02)

s.v.p. volledig
invullen!
WR 275-7 K.. G..
WR 350-7 K.. G..
WR 440-7 K.. G..
Installatiedatum:

Installateur:

Deze gegevens haalt u van
het typeplaatje.
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Voor uw veiligheid:
Bij gaslucht:
- Sluit de gasstopkraan.
- Ramen openen.
- Geen elektriciteitsschakelaars gebruiken.
- Open vuur doven.
- Direct energiebedrijf, erkend gastechnisch installateur waarschuwen.
Bij rookgaslucht:
- Toestel buiten bedrijf stellen.
- Ramen en deuren openen.
- Erkend gastechnisch installateur waarschuwen.
Opstelling, wijzigingen
- Toestel alleen door een erkend installateur laten monteren c. q. ombouwen.
- Rookgasafvoer voerende delen mogen niet veranderd worden.
- Montage van rookgas afvoertraject dient volgens B11 te geschieden. Be- en ontluchtingsopeningen in deuren, ramen en muren mogen niet afgesloten of belemmerd worden. Bij
kierdichte ramen dient de verbrandingslucht zeker gesteld te worden.
Onderhoud
- Aanbeveling voor de gebruiker: wij raden u aan een onderhoudscontract met uw installateur
af te sluiten. Een jaarlijkse controle c. q. onderhoudsbeurt is aan te bevelen.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor het milieu en de veiligheid van de installatie.
- Alleen originele onderdelen monteren!
Explosieve en licht-ontvlambare materialen
- Plaats en gebruik geen licht-ontvlambare materialen (papier, oplosmiddelen, verf enz.) in de
nabijheid van het toestel.
Verbrandings/ruimte lucht
- Om corrosie te vermijden, dient de verbrandingslucht vrij te zijn van agressieve stoffen (sterk
corrosie bevorderende stoffen zijn halogeenkoolwaterstoffen die chloor en fluorverbindingen
bevatten).
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1.

Bedieningsoverzicht

Afstand

LED storingsmelding
rode controle lamp

LED werkingscontrole
groene controle lamp

Schakelaar aan/uit

Temperatuurkiezer
Koudwaterstopkraan
Gasstopkraan

G181_271

Direkt tappen

Koudwaterkraan

Warmwaterkraan
Temperatuurkiezer

Koudwaterstopkraan

Draaibare uitloop
G181_271
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2.

Bediening

Koudwaterstopkraan openen
Gasstopkraan naar links openen tot
aanslag

In- en uitschakelen
indrukken

G767_163

Toestel inschakelen: schakelaar

Toestel uitschakelen: schakelaar

Rode controle lamp knippert:
waterhoeveelheid controleren (zie
storingen en oplossingen in het
installatievoorschrift)

G085_257

G085_257

Groene controle lamp uit: hoofdbrander
uitgeschakeld
Groene controle lamp aan: hoofdbrander
in bedrijf
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indrukken

G767_163

2.1
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Bediening
2.2

Temperatuurverhoging

Met klokrichting mee:
minder water = heet

G661_004

Tegen klokrichting in:
veel water = warm

Opmerking:
Een mogelijk lagere ingestelde temperatuur vermindert het energieverbruik en het
verkalken van het binnenwerk.
Warmwater tappen aan het toestel

G661_003

2.3

Warmwater

3.

Koudwater

Thermische terugslagbeveiliging

Het toestel is met een thermische terugslagbeveiliging uitgevoerd. Bij een ontoelaatbare
terugstroming van de verbrandingsgassen wordt de gastoevoer naar de brander afgesloten.
Uit veiligheidsoverweging is het wederom in bedrijf nemen van het toestel pas na 10 minuten
mogelijk. Herhaald het afsluiten van de gastoevoer zich telkens weer, dan is dit een teken dat er
geen goede afvoer van verbrandingsgassen plaatsvindt. U dient hiervoor dan een erkend
installateur waarschuwen.
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4.
-

5.

Vorstbeveiliging
Gasstopkraan sluiten.
Koudwaterstopkraan sluiten.
Warmwaterkranen openen, bij directbediening toestelwarmwaterkraan openen.
Afdekschroef openen. Na het leeglopen alles weer sluiten.
Bij aanhoudende vorst ook de koudwaterleidingen aftappen.

Mantel reinigen

Met een vochtige doek de mantel schoonmaken. Geen scherpe of andere bijtende middelen
gebruiken.

Robert Bosch Thermotechniek BV
Postbus 379
7300 AJ Apeldoorn
Tel: +31 (0) 55 - 54 34 343
Fax: +31 (0) 55 - 54 34 344
www.bosch-thermotechnik.nl

