
BIJSLUITER  voor het installeren en vervanging van de driewegklep
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Deze bijsluiter is van toepassing op VR / HR combi-toestellen of toestellen met een externe warmwatervoorziening
waarbij een driewegklep wordt gebruikt. Toegepaste driewegklep bij VR toestellen is de VC 8010 en bij HR toestellen
de VC 8610. De driewegklep bestaat uit 2 onderdelen namelijk, het klephuis (4) en het motordeel (1). De motor is van
het klephuis te verwijderen door deze 45° te verdraaien, waarna het motordeel kan worden afgenomen.

Waterzijdige aansluiting van de driewegklep.
Poort A > aansluiting op retour installatie
Poort B > aansluiting op retour boiler
Poort AB > aansluiting op retour cv-toestel            Aansluiting van de driewegklep is een 1" buitendraad.

Elektrische aansluiting van de driewegklep.
De motor is geschikt voor 24 V~ en het opgenomen vermogen is 6 VA.

U kunt de driewegklep in de middenstand zetten door de hendel (2) in de middenstand in de vergrendeling te drukken.
Door de hendel iets omhoog en richting het klephuis te bewegen, wordt de klep weer uit de vergrendeling gehaald.

Het toepassen van een driewegklep op een ATAG HR toestel met stuurautomaat 1217.
De 5-aderige driewegklep VC8610 moet worden aangesloten zoals hieronder aangegeven staat.
kleur draad van type klep VC8610 aansluiting op klemmenstrook X3

groen (3) 4
blauw (6) 8
bruin (2) en oranje (1) 9
grijs (4) 10

LET OP: Bij het aansluiten van de driewegklep op de klemmenstrook X3, dient de doorverbinding tussen
9 en 10  verwijderd te zijn.

Het toepassen van een driewegklep op een ATAG VR toestel  (51 en 52 serie) met stuurautomaat 1215.
De 3-aderige driewegklep VC8010 moet worden aangesloten zoals hieronder aangegeven staat.
kleur draad van type klep VC8010 aansluiting op klemmenstrook X3

groen (3) 4
blauw (6) 8
bruin (2) 9

Het toepassen van een driewegklep op een ATAG VR toestel  (50 serie) met stuurautomaat 1712.
De 3-aderige driewegklep VC8010 moet worden aangesloten zoals hieronder aangegeven staat.
kleur draad van type klep VC8010 aansluiting op klemmenstrook X3

groen (3) 3
blauw (6) 7
bruin (2) 8

Zie voor het elektrisch schema
het installatie voorschrift van
het toestel of zie ommezijde.

De klemmenstrook X3 is
achter de stuurautomaat geplaatst.
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1 motor
2 hendel t.b.v. middenstand
3 connector aansluiting
4 klephuis
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