
BIJSLUITER  vervangen serviceboiler

Bij het vervangen van de combi-boiler kunnen zich vier verschillende situaties voordoen.

Deze situaties zijn als volgt te omschrijven:

Toestel met combi-boiler in PUR schuim uitvoering.

De leidingen zijn voorzien van aangelaste kniekoppelingen met een niet afneembare wartel. De nieuw te plaatsen boiler
is niet meer in de PUR uitvoering en heeft geen draadaansluitingen.

De aanvoer en retourleiding die vanaf de linkerzijde van het toestel
komen, moeten vanaf het einde van de knie zover worden ingekort,
zodat een standaard kniekoppeling ø28 (niet meegeleverd) aan de
boiler kan worden aangesloten.
De kniekoppeling ø28 wordt gemonteerd:
- aan de boilerzijde met een ANBO ø28 knelring en
- op de aanvoer- en retourleiding met een ANBO ø26-28 knelring.

Indien nodig is er een retourleidingdeel afzonderlijk te bestellen:
S4208810 VR/HR39-48
S4227610 VR/HR18-33

Toestel met combi-boiler in hardschuim uitvoering met ANBO
kniekoppeling.

De leidingen zijn voorzien van kniekoppelingen met een knelring.

De aanvoer- en retourleiding, die vanaf de linkerzijde van het toestel
komen, moeten voorzien worden van de nieuwe meegeleverde
knelringen.

De kniekoppeling ø28 wordt gemonteerd:
- aan de boilerzijde met een ANBO ø28 knelring en
- op de aanvoer- en retourleiding met een ANBO ø26-28 knelring.

Indien nodig is er een retourleidingdeel afzonderlijk te bestellen:
S4208810 VR/HR39-48
S4227610 VR/HR18-33
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Toestel met combi-boiler in hardschuim uitvoering met leiding
met aangelaste knie.

De leidingen zijn voorzien van aangelaste kniekoppelingen met een
knelring.

De boiler wordt gemonteerd met de meegeleverde ANBO ø28
knelringen.

Indien nodig is er een retourleidingdeel afzonderlijk te bestellen:
S4208810 VR/HR39-48
S4227610 VR/HR18-33

Toestel met combi-boiler in hardschuim uitvoering met
O-ring afdichting.

Standaard zijn de leidingen voorzien van een aangelaste knie-
koppeling met een o-ring afdichting. Hier kan de boiler op gemonteerd
worden. Vervang altijd de rubber O-ringen!
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