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1 ALGEMENE AANWIJZINGEN
1.1 Introductie
Deze handleiding is bedoeld voor zowel de installateur, als ook voor de gebruiker. Lees deze handleiding
geheel door, vóórdat wordt begonnen met de installatie van het product. In deze handleiding wordt stap
voor stap uitgelegd hoe de boiler dient te worden geïnstalleerd en gebruikt. Het volgen van deze
handleiding is belangrijk. Het niet naleven van de voorschriften en instructies in deze handleiding zal leiden
tot het verlies van elk recht op garantie. Deze handleiding bevat essentiële en belangrijke informatie voor
een veilige en optimale installatie en vormt een belangrijk onderdeel van het product! Het is daarom van
belang dat, na installatie de gebruiker duidelijk wordt geïnformeerd over de werking van het product, en dat
de meegeleverde technische documentatie nabij de boiler wordt bewaard. Het monteren van een
elektrische boiler dient altijd volgens de geldende normen en voorschriften te geschieden, en vereist
specialistische vakkundige kennis. De installatie dient daarom ten alle tijden door gekwalificeerd personeel
te worden uitgevoerd. De instructies worden schematisch weergegeven. De fabrikant wijst elke
aansprakelijkheid af voor mogelijke schade als gevolg van fouten bij de installatie of het niet naleven van de
montage- / gebruiks- en onderhoudsinstructies. Het kopiëren, vertalen, of gebruiken van deze handleiding
voor andere doeleinden als beschreven, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de
fabrikant.
Dit apparaat voldoet aan de de huidige bepalingen van de EEG-richtlijnen.
De boiler is ontworpen voor een maximale interne werkdruk van 8 Bar.
1.2 Betekenis van de gebruikte symbolen in de handleiding
Op diverse plaatsen in deze handleiding wordt de installateur/ gebruiker op bepaalde belangrijke zaken
gewezen door middel van symbolen. Hieronder wordt de betekenis van deze symbolen toegelicht:
Symbool

Betekenis
WAARSCHUWING! Gevaarlijke handeling met gevaar voor veiligheid, waar bij
onzorgvuldig gebruik, zelfs de dood tot gevolg kan hebben!
LET OP! Mogelijk gevaar voor het product en/of het milieu
AANDACHT! Waarschuwing voor de gebruiker
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Waarschuwing!
De installatie en het onderhoud aan het product is alleen toegestaan door
gekwalificeerd personeel, strikt in overeenstemming met de richtlijnen en instructies,
een verkeerde installatie kan schade toebrengen aan personen, dieren en de omgeving.
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van onjuiste
installatie of het niet naleven van de instructies in deze gebruikershandleiding.
LET OP!!
Probeer NOOIT zelf herstel- of installatiehandelingen uit te voeren. Alle installatie,- en
onderhouds-werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel in
overeenstemming met de huidige voorschriften; Incorrecte installatie of uitgevoerd
onderhoud kunnen de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen en ernstige schade
toebrengen aan personen, dieren en objecten, waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk
kan worden gehouden.

WAARSCHUWING! Het apparaat mag niet worden gebruikt of bediend door personen
(inclusief kinderen) met fysieke of zintuiglijke verminderde capaciteiten.
Er dient door verantwoordelijke personen te worden toegezien dat kinderen het
apparaat niet als spel gebruiken
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2) INSTALLATIE (DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL)
2.1 Montage aan de wand
Controleer vóór montage of de wand geschikt en voldoende draagkrachtig is om het gewicht van de
(gevulde!) boiler te kunnen dragen. Indien dit het geval is monteert men de boiler met behulp van
voldoende sterke bouten of haken, gebruik makend van voor de desbetreffende wandsoort geschikte
pluggen. De boiler dient waterpas te hangen, vlak tegen de muur. Zorg er tevens voor dat aan alle
zijden voldoende afstand is tot de vloer, de wanden en het plafond in verband met bereikbaarheid en
eventuele service en onderhoudswerkzaamheden: Zie voor de maten en posities van de beugels en de
minimale afstanden, de onderstaande figuur:

Afbeelding 2.1: afmetingen en minimale afstanden Agri E boiler
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2.2 Aansluiten op de waterleidingen
De aansluitingen aan de onderzijde van de boiler zijn gemarkeerd met een gekleurde ring:
•
Een blauwe ring voor de koud water leiding;
•
Een rode ring voor de warm water leiding.
Tevens is aan de bovenzijde van de boiler een extra warm water aansluiting voorzien. Ook hier is een
rode ring aangebracht. Naar eigen inzicht kan óf de onderste, óf de bovenste warmwateraansluiting
worden gebruikt. De niet gebruikte aansluiting dient afgedopt te worden vóór gebruik. Gebruik
hiervoor een messing kap ¾” binnendraad.
Gebruik bij voorkeur knelfittingen om de boiler aan te sluiten. Het gebruik van persfittingen direct op
de boiler wordt ten strengste afgeraden, aangezien hierdoor bij eventuele service of onderhoudswerkzaamheden lastige situaties kunnen optreden. Eventuele kosten voor het aanpassen van
leidingwerk tijdens een service of onderhoudsbezoek, die voortvloeien uit dergelijke oorzaken vallen
niet onder garantie, en zullen in rekening gebracht worden.
Masterwatt adviseert om de boiler altijd zo dicht mogelijk bij het meest gebruikte (warm water)
tappunt te monteren, waardoor de wachttijd op het tappunt zo kort mogelijk is, maar tevens zo min
mogelijk energieverspilling door warmteverlies in de leidingen plaatsvindt. Tevens wordt hierdoor
verspilling van drinkwater zo veel als mogelijk voorkomen.
Let er op dat de Agri E boiler het water tot hoge temperaturen kan verwarmen! Stem het gebruikte
leidingmateriaal hier op af (kunststof leidingen zijn hier over het algemeen niet voor geschikt!).
2.3 Inlaatcombinatie (VERPLICHT)
Het is volgens de Nederlandse en Europese voorschriften verplicht om in de koud wateraansluiting een
inlaatcombinatie (niet meegeleverd) te monteren. Masterwatt adviseert om altijd een 6 Bar model te
installeren. Een inlaatcombinatie is een combinatie van verschillende veiligheidsappendages:
•
Afsluiter,
•
Keerklep,
•
Aftapper,
•
Overdrukbeveiliging (advies: 6 Bar)
•
Trechter t.b.v. aansluiting naar het riool
De bovengenoemde componenten zijn nodig voor een veilige werking van de boiler.
Let er op dat de inlaatcombinatie ook geschikt is om de boiler af te tappen. Volgens de regelgeving
dient een boiler namelijk ten alle tijden geheel aftapbaar te zijn geïnstalleerd. De inlaatcombinatie
dient ten alle tijden bereikbaar bedienbaar te zijn. Ook dient deze lager te zijn gemonteerd als de
boiler, om deze geheel af te kunnen tappen. De nominale geadviseerde drukinstelling van de
inlaatcombinatie bedraagt 6 Bar. Er kan water druppelen uit de afvoeraansluiting (trechter) van de
inlaatcombinatie (zie par. “GEBRUIKSAANWIJZING - Druppelen van de inlaatcombinatie”). Let op: Dit is
een normaal verschijnsel, en wordt veroorzaakt door het uitzetten van het water tijdens het opwarmen
van de boiler. Deze opening moet opengelaten worden, zodat druppels zonder weerstand naar het
riool afgevoerd kunnen worden. Deze rioolleiding dient condens en vorstvrij te worden aangebracht,
voorzien van een sifon (stank afsluiter).
Om waterverspilling vanuit de inlaatcombinatie te beperken, kan optioneel in de koudwaterleiding
tussen de inlaatcombinatie en de boiler in, een RVS (tapwater) expansievat worden toegepast. Hierdoor
zal de hoeveelheid druppelwater afnemen.
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2.4 Druk reduceerventiel
Als de druk in de waterleiding hoger is dan 5 bar, dient een geschikte drukregelaar te worden
geïnstalleerd, vóór de inlaatcombinatie.
2.5 Waterslagdemper
Waterslag komt vaak voor in tapwaterinstallaties waar gebruik gemaakt is van éénhendelmengkranen,
of kranen met een keramisch binnenwerk. Doordat de kraan zeer snel de watertoevoer afsluit, wordt
het stromende water abrupt gestopt, en veroorzaakt daardoor een “bonk” in het leidingwerk. Tijdens
dit verschijnsel loopt de druk in het systeem heel even behoorlijk hoog op (tot ca 11-12 Bar). Dit zal tot
gevolg hebben dat de inlaatcombinatie het te veel aan druk laat wegdruppelen zodat de druk weer
acceptabel wordt. Echter dit verschijnsel kan op den duur ook nadelige invloeden hebben op de boiler.
Daarom is het geadviseerd om in dit geval een zogenoemde waterslagdemper te monteren in de warm
waterleiding.
2.6 Aansluitmogelijkheden
Zoals gezegd heeft de Agri E op 2 posities warm water aansluitingen.
Links onder de boiler, maar ook bovenop de boiler. Het water bovenin de boiler
heeft altijd de hoogste temperatuur. De aansluiting links onderin krijgt via een
stromingsbuis warm water van boven uit de boiler. Onderweg naar beneden toe,
kan dit echter iets afkoelen, aangezien de buis óók door de iets koelere
onderzijde stroomt! Wanneer bijvoorbeeld een melktank gespoeld moet
worden, is vaak zo heet mogelijk water benodigd. Het is dan handig om de
bovenste aansluiting te gebruiken in plaats van de aansluiting links onder de
boiler.

Afb. 2.2
Wanneer de capaciteit van 1 Agri-E boiler niet voldoende is, of men meerdere malen snel achtereen
heet water nodig heeft, kan men eventueel twee boilers in serie achter elkaar monteren. Wanneer men
dit met de afsluiters volgens het schema op de volgende bladzijde doet, kan men zowel de boilers in
serie gebruiken (voor lange uittappingen aan één stuk), of om en om gebruiken, waardoor ondertussen
de andere boiler weer kan opwarmen.
Door simpelweg de afsluiters om te zetten, kan men vrij snel van boiler wisselen.
Ook bij eventuele servicewerkzaamheden kan men één boiler uitschakelen en aftappen, terwijl de
andere nog in bedrijf is, waardoor men nog steeds beschikt over warm water.

tel. 085 - 303 74 50
www.masterwatt.nl

Riga 4/A
2 9 9 3 LW

BARENDRECHT

Postbus 375
2990 AJ BARENDRECHT

IBAN
BIC
t . n . v.

NL12RABO0312456239
RABONL2U
M a s t e r w a t t B . V.

KvK-nr.
BTW-nr.:

66786592
NL856697163B01

Afbeelding 2.3
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2.7 Vullen van het toestel
WAARSCHUWING: Het inschakelen van het apparaat, alvorens het compleet gevuld is
met water zal onherstelbare schade veroorzaken aan het elektrische verwarmingselement! Dit valt niet onder garantie
WAARSCHUWING: Wanneer de boiler wordt gemonteerd in een omgeving waar erg
hard water van toepassing is, met een hardheid van >11°DH (Graden Duitse Hardheid),
dient een waterontharder te worden gemonteerd om kalkaanslag te verminderen, de efficiëntie
te verhogen en de levensduur van het element te verlengen.
Om het toestel te vullen:
•
Het wordt geadviseerd om de leidingen vooraf door te spoelen om eventuele
•
verontreinigingen weg te nemen,
•
Controleer of alle aansluitingen correct zijn aangesloten en vastgedraaid.
•
Controleer of de 2e (optionele) warm water aansluiting is afgedopt.
•
Open vervolgens de inlaatcombinatie zodat het water in de boiler kan stromen.
•
Zorg er voor dat ook de hoofdafsluiter geopend is,
•
Open een warm water tappunt, zodat de lucht uit de boiler en leidingen kan wegstromen.
•
Wanneer de boiler geheel gevuld is, zal uiteindelijk alleen water uit de kraan stromen
•
Sluit het warm watertappunt. De volledige leidingdruk zal nu op de installatie komen.
•
Controleer vervolgens visueel alle koppelingen op lekkage en herstel eventuele gebreken.
•
Na bovenstaande punten uitgevoerd te hebben, kan de elektrische aansluiting van de boiler
worden aangesloten. Zie hiervoor hoofdstuk 2.8: “Elektrische aansluiting”.
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2.8. Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING: Het apparaat is bedoeld voor aansluiting door middel van een vaste
elektrische aansluiting. Controleer vóóraf of het voltage overeen komt met het op het
typeplaatje aangegeven voltage, en dat de groep voldoende hoog is afgezekerd om het
vermogen te kunnen leveren.
De Agri E is een zogenaamd driefasen apparaat en dient op een geaarde krachtgroep te worden
aangesloten. Vanuit de fabriek is de boiler bedraad als 6kW apparaat. Dit houdt in dat deze afgezekerd
dient te worden op een vierpolige krachtgroep van 3x 16A, met een minimale contactafstand van 3mm.
Tevens dient nabij de boiler een 4-polige werkschakelaar te worden aangebracht, zodat het apparaat
indien nodig eenvoudig van het stroomnet losgekoppeld kan worden.
Desgewenst kan ook een Cee-form wandcontactdoos en stekker worden toegepast.
Gebruik een 5 aderige kabel met vaste kern (5x 2,5mm2) om de boiler aan te sluiten (niet inbegrepen).
Schroef de onderkap van de boiler. Voer de kabel door de klemwartel en laat deze voldoende ver
doorsteken zodat de aansluiting nog gemaakt kan worden.
Wanneer de kap van de boiler is gehaald, ziet men daar de beugel met de thermostaat zitten.
Op deze beugel zit ook een stekker. Deze stekker kan men uit de beugel trekken, om deze vervolgens
open te schroeven en aan te sluiten op de 5 aderige kabel.

Afbeelding 2.4: Thermostaatbeugel met elektrische aansluitingen
Op de aansluitterminal en stekker staat welke draad waar moet worden aangesloten.
Strip de kabeleinden ca 12mm af met een striptang en schuif deze zo ver mogelijk in de connector.
Schroef de aansluitingen voldoende vast en controleer vervolgens of de draad goed vast zit, door één
voor één aan de aders te trekken. Deze mogen dan niet loskomen.
Voer vervolgens de kabel zo ver door, dat de boiler dicht kan, maar de draden niet onder spanning
(trekkkracht) staan. Schroef vervolgens de klemwartel vast
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Stel op de thermostaatbeugel (afbeelding 2, positie B)met behulp van een platte schroevendraaier, de
gewenste boilertemperatuur in. Vanaf de fabriek is de temperatuur ingesteld op 65°C.
De temperatuur is in te stellen tussen de 30 en 95°C. In verband met legionellapreventie adviseren wij
om de boiler nooit lager dan 55°C in te stellen.
Controleer of de maximaalbeveiliging (afbeelding 2, positie C) niet is aangesproken. Dit kunt u doen
door op het knopje te drukken. Door trillingen tijdens het transport van een boiler kan de
maximaalbeveiliging nog wel eens inkomen.
Hierna kan de onderkap terug in positie worden gemonteerd.

2.9. Vermogen elektrisch element
Zoals eerder genoemd, is de Agri E boiler standaard bedraad als 6kW model.
Indien gewenst/ noodzakelijk, kan dit vermogen gewijzigd worden naar 3kW of 4kW door de interne
bedrading te wijzigen. Hierdoor zal de boiler er uiteraard langer over doen om helemaal op te warmen
en hierdoor minder capaciteit hebben.

Afbeelding 2.5: mogelijke interne bedrading verwarmingselementen.
Het wijzigen van bedrading is mogelijk, maar valt altijd onder eigen verantwoordelijk.
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3 GEBRUIKERSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING:
Wees ervan verzekerd dat de boiler gevuld is met water vóórdat u deze aanzet, om
onherstelbare schade aan het verwarmingselement te voorkomen!
3.1. Algemene aanwijzingen
Zorg er altijd voor dat de boiler in goede staat is wanneer men hier gebruik van wil maken. Wanneer er
beschadigingen aan het snoer of de elektrische aansluitingen waargenomen worden, dient het
apparaat eerst gecontroleerd en hersteld te worden.
Ook wanneer er waterlekkages (anders dan uit de inlaatcombinatie, zie hievoor hoofdstuk 3.2)
plaatsvinden, dient dit eerst te worden hersteld.
3.2. Waterdruppels uit de inlaatcombinatie
In de koudwaterleiding voor de boiler, dient volgens de regelgeving een inlaatcombinatie zijn te
geinstalleerd. Dit is een appendage met meerdere functies en beveiligingen, die een veilige werking
van de boiler bewerkstelligen. Eén van die beveiligingen is een overdrukventiel.
Wanneer water wordt verwarmd, zet het uit. Hierdoor zal de druk in de boiler tijdens het opwarmen
sterk oplopen. Wanneer er géén overdrukventiel aanwezig zou zijn, zou de boiler kunnen scheuren en
hierdoor gaan lekken. Het overdrukventiel zorgt er voor dat het te veel aan druk wordt afgevoerd naar
het riool. Hierdoor zal men zeer regelmatig druppels aan de inlaatcombinatie kunnen waarnemen.
Hoe hoger de temperatuur van de boiler wordt ingesteld, en hoe hoger de waterleidingdruk is, hoe
méér water er via de inlaatcombinatie afgevoerd zal worden.
Dit is dus een normaal verschijnsel.
3.3. Temperatuur instelling wijzigen
WAARSCHUWING:
De temperatuur van de boiler kan worden ingesteld tussen 30°C en 95°C. In verband met
legionellapreventie adviseren wij om de boiler nooit lager dan 55°C in te stellen.
De Agri-E boiler kan vooraf op een vaste temperatuur worden ingesteld. Indien noodzakelijk kan op
een later tijdstip de instelling altijd nog worden gewijzigd. Volg hiervoor de onderstaande stappen:
* Schakel de voeding (stroom) van de boiler uit, door de externe werkschakelaar in de “uit” stand te
zetten, of de stekker uit de wandcontactdoos te nemen.
* Demonteer de kunststof onderkap, door met een kruiskopschroevendraaier de 2 kleine schroefjes
links en rechts los te draaien.
* U ziet nu de thermostaatbeugel:

Afbeelding 3.1
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* Verstel met een platte schroevendraaier de instelling van de thermostaat naar de gewenste
temperatuur; door naar “-“ te draaien gaat de temperatuur omlaag, door naar “+” te draaien gaat de
ingestelde temperatuur omhoog,
* Monteer de kunststof onderkap weer op de juiste manier terug,
* Schakel de voeding weer in.
Aan de voorzijde van de boiler is een thermometer opgenomen zodat er een indicatie is hoe warm de
boiler op dat moment is.
3.4. Maximaalthermostaat
Het apparaat is voorzien van een maximale temperatuur beveiliging, in overeenstemming met de
Europese regelgeving. Wanneer de temperatuur in de boiler door omstandigheden boven een
maximale waarde (100°C) komt, wordt de voeding naar het verwarmingselement uitgeschakeld.
Om de boiler weer te laten werken, dient de beveiliging handmatig gereset te worden.
Wanneer de maximaalthermostaat vaker inkomt, geeft dit een onderliggend probleem aan, welke eerst
verholpen dient te worden. Raadpleeg hiervoor uw installateur.
Om de maximaalthermostaat te resetten, volgt u de stappen in hoofdstuk 4.1
3.5. Reinigen (extern)
Indien nodig/ gewenst, kan de buitenkant van de boiler worden gereinigd.
Gebruik hiervoor geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen.
3.6 Controleren overdrukbeveiliging inlaatcombinatie
Om er zeker van te zijn dat de boiler goed beschermd is en blijft tegen te hoge drukken, adviseren wij
om periodiek de overdrukbeveiliging van de inlaatcombinatie te controleren.
Raadpleeg hiervoor de handleiding van de inlaatcombinatie.
3.7. Leegmaken van de boiler (bij langere afwezigheid)
Wanneer verwacht wordt dat het apparaat voor langere tijd niet gebruikt zal worden, vanwege
bijvoorbeeld verhuizing, of anderszins, adviseren wij om de boiler af te tappen, zodat er geen
ongewenste bacteriegroei kan plaatsvinden. Het is belangrijk dat de voeding niet kan worden
ingeschakeld op het moment dat de boiler leeg is.
Volg onderstaande stappen:
* Schakel de voeding (stroom) van de boiler uit, door de externe werkschakelaar in de “uit” stand te
zetten, of de stekker uit de wandcontactdoos te nemen.
* Zorg er voor dat iemand niet per ongeluk toch de voeding weer in kan schakelen, door bijvoorbeeld
een notitie bij de schakelaar te plaatsen,
* Sluit de afsluiter van de inlaatcombinatie, zodat de boiler niet meer wordt bijgevuld,
* Open een warm water tappunt zodat de overdruk kan weglopen, en waardoor lucht in de boiler kan
terugstromen,
* Open de aftapvoorziening van de inlaatcombinatie, zodat het water in de boiler via de trechter van
de inlaatcombinatie kan weglopen. Zorg er voor dat deze trechter op het riool is aangesloten.
* De elektrische aansluiting mag pas weer worden ingeschakeld nadat de boiler compleet gevuld is!
Anders zal het elektrische element onherstelbaar worden beschadigd.
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4. ONDERHOUDSINSTRUCTIES (alleen gekwalificeerd personeel)
WAARSCHUWING: Reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden mogen alleen plaatsvinden
door gekwalificeerd personeel, gebruikmakend van originele onderdelen. Vóórdat begonnen
wordt met werkzaamheden dient de voeding (stroom) uitgeschakeld te worden.
4.1. Resetten maximaalthermostaat
Het apparaat is voorzien van een maximale temperatuur beveiliging, in overeenstemming met de
Europese regelgeving. Wanneer de temperatuur in de boiler door omstandigheden boven een
maximale waarde (100°C) komt, wordt de voeding naar het verwarmingselement uitgeschakeld.
Om de boiler weer te laten werken, dient de beveiliging handmatig gereset te worden.
Wanneer de maximaalthermostaat vaker inkomt, geeft dit een onderliggend probleem aan, welke eerst
verholpen dient te worden. Raadpleeg hiervoor uw installateur.
Om de maximaalthermostaat te resetten, volgt u de onderstaande stappen:
* Schakel de voeding (stroom) van de boiler uit, door de externe werkschakelaar in de “uit” stand te
zetten, of de stekker uit de wandcontactdoos te nemen.
* Demonteer de kunststof onderkap, door met een kruiskopschroevendraaier de 2 kleine schroefjes
links en rechts los te draaien.
* U ziet nu de thermostaatbeugel:

Afbeelding 4.1
* Druk zachtjes met behulp van een geïsoleerde schroevendraaier het knopje in, totdat een klik te
horen is. Indien de boiler op dat moment nog té warm is, zal de maximaalthermostaat er mogelijk
gelijk weer uitschieten. Indien dit het geval is, wacht dan totdat de boiler iets is afgekoeld, of gebruik
de boiler
totdat de temperatuur gedaald is.
* Monteer de kunststof onderkap weer op de juiste manier terug,
* Schakel de voeding weer in.
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4.2. Ontkalken (periodiek)
Om een goede werking en optimale efficiency te garanderen, wordt het geadviseerd om het apparaat
periodiek te ontkalken. De frequentie waarop dit moet gebeuren is sterk afhankelijk van de
temperatuurinstelling, en de plaatselijke waterkwaliteit en hardheid.
Wanneer veel kalk in de boiler aanwezig is, zal het element zijn warmte niet goed af kunnen geven aan
het water, en merkt men dat het langer duurt voordat de boiler warm is, en soms zal de
maximaalthermostaat geregeld inkomen. Door te veel kalk kan uiteindelijk ook het
verwarmingselement doorbranden.
Om de boiler te ontkalken, volgt men de onderstaande stappen:
* Schakel de voeding (stroom) van de boiler uit, door de externe werkschakelaar in de “uit” stand te
zetten, of de stekker uit de wandcontactdoos te nemen.
* Sluit de afsluiter van de inlaatcombinatie, zodat de boiler niet meer wordt bijgevuld,
* Open een warm water tappunt zodat de overdruk kan weglopen, en waardoor lucht in de boiler kan
terugstromen,
* Open de aftapvoorziening van de inlaatcombinatie, zodat het water in de boiler via de trechter van
de inlaatcombinatie kan weglopen. Zorg er voor dat deze trechter op het riool is aangesloten.
* Demonteer de kunststof onderkap, door met een kruiskopschroevendraaier de 2 kleine schroefjes
links en rechts los te draaien.
* Demonteer de thermostaatbeugel, en bedrading naar de elektrische elementen.
* De elektrische onderdelen kunnen nu op een droge plaats worden weggelegd,
* Zodra de boiler leeg is, kan men de onderflens loshalen, door de moeren los te draaien.
Let op: houdt hier een emmer onder. Er zal namelijk altijd nog een kleine hoeveelheid water onderin
de boiler aanwezig zijn. Ook kan men uiteindelijk de flens met het element in de emmer laten zakken.
* Zodra de flens weg is, kan men met een schone doek de eventuele losse kalkschilfers onder uit de
boiler kunnen vegen , waardoor de boiler weer schoon is.
* Reinig ook het verwarmingselement, maar pas op dat deze niet beschadigd raakt. Gebruik hierbij dan
ook geen scherpe, of harde gereedschappen, maar probeer de kalk zo veel mogelijk met een doek
los te vegen.
* Indien u beschadigingen aan het element constateert, dient een nieuw element te worden geplaatst.
* Controleer, en vervang indien nodig ook de pakking tussen de boiler en het element.
Voor eventuele onderdeelnummers raadpleegt u de tabel en afbeelding in hoofdstuk 5.
* Plaats de pakking recht in de opening, en vervolgens het element en de flens weer terug met behulp
van de bouten/moeren.
* Draai de moeren eerst allemaal handvast aan zodat de flens weer op zijn plek zit.
* Draai vervolgens de moeren kruislings aan met een geschikte sleutel.
Gebruik hier bij voorkeur een momentsleutel, welke is ingesteld op ca 11Nm.
* Nu kan de boiler weer gevuld worden, zodat men kan controleren of een en ander goed dicht is.
* Plaats vervolgens de elektronica weer op de juiste manier terug. Let er hierbij op dat de stekkertjes op
de elementen goed in elkaar worden geschoven,
* Let er op dat de sensor/sonde van de thermostaat en maximaalthermostaat zo ver mogelijk in de
dompelbuis zijn geschoven, echter pas hierbij op dat deze niet beschadigd raakt.
* Wanneer de boiler compleet gevuld is, en de warmwaterleiding ontlucht via een warm tappunt, mag
de voeding weer worden ingeschakeld.
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5 ONDERDELEN
In onderstaande afbeelding en tabel zijn de juiste artikelnummers t.b.v. onderdelen te vinden.

afbeelding 5.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Agri Thermometer
Agri verwarmingselement 6kW
Agri siliconepakking
Agri flens t.b.v. fixatie element (8-gaats)
Agri beugel met thermostaat en E-aansluiting
Agri onderkap
Agri kabeldoorvoerwartel
Agri inzetstuk voor wartel op onderkap
Agri RVS inlaatbuis
Agri RVS heetwaterbuis
Agri pakking t.b.v. inlaat/ uitlaatbuis
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6 PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
Mogelijke oorzaak
Het elektrische element
maakt kookgeluiden
tijdens het verwarmen

Bovengemiddeld hard water

Er komen knallen/
bonken uit de boiler
tijdens het opwarmen/
afkoelen

Dit heeft met druk te maken.

Er komt water uit de
trechter van de
inlaatcombinatie

Dit komt door het
opwarmen van de boiler

De koppelingen lekken
water

Er lekt water (niet uit de
inlaatcombinatie)

Er lekt water uit de
onderzijde van de boiler
Condensatie aan leidingen
Lekkage vanaf het
verwarmingselement
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Oplossing en uitleg
Kalk in het water kan voor meer geluid tijdens
het verwarmen zorgen. Zeker wanneer het
ophoopt en plaatselijk loskomt kan dit soms wat
meer geluid maken.
Dit is niet problematisch. Houdt wel de
ontkalkingsperiode in de gaten.
• Controleer of er een inlaatcombinatie is
geïnstalleerd. Zo niet, neem direct de stekker
uit het stopcontact en laat uw installateur
een inlaatcombinatie plaatsen.
• Indien de knallen vooral tijdens warmwater
gebruik plaatsvinden, controleer of de
afsluiter van de inlaatcombinatie geheel is
open gedraaid,
• De knallen/ bonken kunnen geen kwaad,
zolang de juiste inlaatcombinatie is
geïnstalleerd. De boiler is dan beschermd
tegen te hoge drukken.
Dit is een normaal verschijnsel en kan geen
kwaad. Wanneer water wordt opgewarmd zet het
uit, en voert de inlaatcombinatie het teveel aan
volume af naar het riool. Wanneer dit
bovenmatig veel water is, is wellicht de
inlaatcombinatie kapot.
Indien het probleem vooral bij waterslag
optreedt, kan men eventueel een
waterslagdemper installeren om het te
verminderen.
Bij appartementen met een hydrofoorinstallatie
dient per verdieping een druk reduceer ventiel te
worden geïnstalleerd.
Bel uw installateur om de koppelingen waterdicht
te laten aansluiten, eventueel in combinatie met
vloeibare pakking.
Trek in dit geval de stekker uit de
wandcontactdoos en bel uw installateur
Condensatie kan plaatsvinden op koude
oppervlakken, in ruimtes met een hoge
luchtvochtigheid. Zorg voor een goede ventilatie.
Isoleer desnoods de leidingen dampdicht.
Controleer of de flens goed vastgedraaid is. Bel
eventueel uw installateur
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7 SPECIFICATIES
7.1 Afmetingen
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7.2 technische specificaties
Agri E -elektrische boiler
artikelnummer
200 820 150
Hoogte
1297
Breedte
555
Diepte
555
Vermogen (elektrisch)
6000
aantal elementen:
3x 2000
Spanning:
380-400
Afzekering:
3x 16A
Materiaal binnentank
RVS (AISI316L)
Gewicht (leeg)
42,5
Gewicht (gevuld)
192,5
temperatuurbereik
30-95
Energielabel
C
Capaciteitsprofiel
L
Koud water aansluiting
3/4" bu
Warm water aansluiting
3/4" bu
Extra warm water
aansluiting (bovenop)
3/4" bu

mm
mm
mm
W
W
V

kg
kg
°C

7.3 Einde levensduur product
AFVOER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE OUDE APPARATUUR
(VERORDENING 2002/96/EC – WEEE)
Op de boiler is het symbool aan de linker zijde afgebeeld. Dit symbool geeft aan dat
het product niet bij het huisvuil mag worden gegooid.
Wanneer het product aan het einde van de levensduur is gekomen, dient
het te worden ingeleverd bij het gemeentelijke inzamelpunt voor
elektrische/elektronische apparatuur. Door het apparaat op de juiste
manier af te voeren, worden mogelijke schadelijke effecten op het milieu
en de gezondheid voorkomen. Recycling van materialen draagt tevens bij
aan het behoud van natuurlijke grondstoffen. Neem voor meer informatie
over het recyclen van dit apparaat contact op met het kantoor van uw
gemeente, uw verwijderingsdienst voor huishoudelijk afval of de
groothandel / installateur waar het apparaat is gekocht. Het niet naleven
van dergelijke verwijderingsregelingen voorziet in sancties zoals vereist
door lokale wettelijke bepalingen.
Dit product voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Europese regelgeving EU
2002/96/EC
In overeenstemming met DM regelgeving d.d. 06-04-2004 waarbij de regelgeving is
geïmplementeerd conform de Europese Verordening 98/83 CE betreffende
waterkwaliteit.
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7.4 Conformiteitsverklaring
Masterwatt verklaart op aangeven van de fabrikant dat de serie Agri E boilers beschreven in deze
handleiding voldoen aan de essentiële eisen van de volgende Europese richtlijnen.
Masterwatt declares that, according to the confirmitydeclaration of the manufacturer, the series Agri E
water heaters described in the following handbook comply with the essential requirements of the
following European directives.
BT
EMC
PED

2006/95/CE,
2004/108/CE,
art. 4.3. 2014/68/CE

VRP / CEO GIONA HOLDING
Marco Giona

De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor mogelijke onnauwkeurigheden in deze handleiding als
gevolg van druk- of kopieerfouten, en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
The Manufacturer declines any liability for possible inaccuracies contained in this manual due to
printing or copying mistakes, and reserves the right to make any changes without prior notice.
Op verzoek kan de conformiteitsverklaring van de fabrikant bij ons worden opgevraagd.
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