
1

INSTALLATIE- EN
GEBRUIKERSINSTRUCTIE

BELGIË

WARMWATERVOORRAADTOESTELLEN

MODELLEN COF 199 B
COF 245 B
COF 315 B
COF 385 B
COF 455 B
COF 700 B



2

VOORWOORD

Lees eerst de installatievoorschriften alvorens het toestel te installeren. Lees de gebruikersinstructies alvorens het toestel
te ontsteken. Het niet zorgvuldig opvolgen van deze instructies kan leiden tot explosiegevaar en/of brand en kan mate-
riële schade en/of lichamelijk letsel veroorzaken.

Het installeren en voor de eerste maal in bedrijf stellen dient te geschieden door een erkend installateur volgens de plaat-
selijk geldende voorschriften. Het toestel mag alleen in een ruimte geïnstalleerd worden indien die ruimte voldoet aan de
vereiste ventilatievoorschriften.

A.O. SMITH ACCEPTEERT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR GARANTIE, SERVICEVERLENING EN/OF
PRODUKTAANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN ONGEAUTORISEERDE WIJZIGINGEN, PRODUKTMODIFICATIES
OF REPARATIES.
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1. ALGEMEEN

1.1 Toestelomschrijving

Bouwwijze en uitrusting van de voorraadtoestellen
zijn volgens de Europese norm voor gasgestookte
warmwatervoorraadtoestellen voor sanitair gebruik (EN
89). De toestellen voldoen daarmee aan de Europese
Richtlijn voor Gastoestellen en hebben daarom het
recht de CE-markering te dragen.

Het zijn atmosferische toestellen geschikt voor
zowel gas- als oliegestookte ventilatorbranders
(toestelcategorie B23).
De voorraadtoestellen zijn geschikt voor een werkdruk
tot 8 bar. De cilindrische tank is van plaatstaal met
daarin een aantal verticaal geplaatste vlampijpen. Voor
bescherming tegen corrosie is de binnenzijde van de
tank geëmailleerd. Tevens is de tank voorzien van een
aantal magnesium anodes voor extra bescherming te-
gen corrosie. Een dikke PU-isolatielaag tussen de tank
en de stalen ommanteling voorkomt onnodig warmte-
verlies. Als het voorraadtoestel volledig met water ge-
vuld is, dan staat het voortdurend onder waterleiding-
druk. Bij het aftappen van warm water uit het toestel
wordt er direct weer koud water toegevoegd. Voor een
effectieve warmte-overdracht zijn in de vlampijpen
wervelstrips geplaatst. De rookgassen geven hun
warmte af aan het water door straling en geleiding.

1.2 Technische beveiligingsapparatuur

1.2.1 Besturingskast
De temperatuurregeling van het boilerwater is onderge-
bracht in de besturingskast (zie afbeelding 1) die op de
mantel van het toestel is gemonteerd.

Het toestel is voorzien van drie thermostaten:
- een regelthermostaat,
- een maximaalthermostaat
- een veiligheidsthermostaat.

De regelthermostaat is de thermostaat waarmee de
gewenste watertemperatuur ingesteld kan worden.

De maximaalthermostaat dient als beveiliging tegen te
hoge watertemperaturen bovenin het toestel indien er
door een bepaald tapgedrag (vaak kleine hoeveelheden
aftappen), gelaagdheid in temperatuur van het water in
het toestel optreedt. Indien zowel de regel- als de
maximaalthermostaat falen zal de veiligheids-
thermostaat het toestel automatisch buiten bedrijf stel-
len.

De veiligheidsthermostaat onderbreekt namelijk de
stroomtoevoer naar de voorzetbrander waardoor de
gaskleppen van het gasblok sluiten.

Afbeelding 1: Besturingskast COF.
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De regelthermostaat is door middel van de
temperatuurregelknop instelbaar tussen 40°C en 80°C.
De maximaalthermostaat heeft een schakeltemperatuur
van 84°C; de veiligheidsthermostaat schakelt bij 95°C.
De voeler van de regelthermostaat bevindt zich in de
onderste dompelbuis in de besturingskast; de voelers
van de maximaal- en veiligheidsthermostaat bevinden
zich in de dompelbuis bovenin de boiler.
Wanneer de veiligheidsthermostaat ingrijpt, dient deze
handmatig gereset te worden. Dit kan alleen wanneer de
temperatuur bovenin het toestel gedaald is onder 89°C.
De besturingskast is voorzien van een ‘AAN/UIT’-
schakelaar (‘I/0’). In stand ‘I’ wordt de ventilatorbrander
bestuurd op basis van de warmtebehoefte van de
regelthermostaat. In stand ‘0’ staat het toestel uit.



6

1.3 Technische Beschrijving

1.3.1 Afmetingen
(zie afbeelding 2).

Alle maten in millimeters (afgerond op 5 mm)

* na plaatsen van de flue reducer

Maat COF 199 COF 245 COF 315 COF 385 COF 455 COF 700

A 1900 1900 1900 1900 1900 2025

B 685 685 685 640 640 765

C 585 585 585 605 605 745

D 705 705 705 705 705 705

E 150* 200 200 200 200 250*

F 1700 1700 1700 1630 1630 1770

G 1720 1720 1720 1650 1650 1785

1 Warmwater uitlaat

2 Koudwater inlaat

3 Aftapkraan

4 Bevestigingsflens brander

5 T & P aansluiting (temperatuur- en drukventiel)

6 Kijkopening

7 Reinigingsopening
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Afbeelding 2: Afmetingen
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1.3.2 Brandertoepassingen
De toestellen zijn geschikt voor zowel gas- als olie-
branders.

De toestellen zijn onderzocht en getest met de volgende
voorzetbranders van Riello:

De branders voor de COF 700 moeten uitgevoerd wor-
den met een speciale branderbuis i.v.m. de hogere tem-
peraturen in de branderkamer van het toestel. Op een
brander die rechtstreeks met het toestel geleverd is, is
de speciale branderbuis reeds door de fabrikant gemon-
teerd. Anders moet de speciale branderbuis nog gemon-
teerd worden. Raadpleeg hiervoor de leverancier.

De toestellen zijn ook geschikt voor de toepassing van
andere merken voorzetbranders mits aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
- De voorzetbrander moet CE gekeurd zijn;
- De uitbrandtlengte van de voorzetbrander moet

kleiner zijn dan de diameter van de branderkamer
van het toestel. Deze diameter bedraagt voor alle
toestellen 510 mm;

- Voor de COF 455 en COF 700 moet een
startbelasting worden ingesteld van maximaal 120
kW (volgens EN 676). Raadpleeg hiervoor de
instructiehandleiding van de toegepaste
voorzetbrander;

- De luchtdrukverschil schakelaar dient zo ingesteld te
worden dat deze ingrijpt voordat het CO-gehalte in
de verbrandingsgassen een waarde bereikt van
2000 ppm;

- De maximale vuurhaarddruk van het toestel over de
gehele range bedraagt 25 Pa. De geselecteerde
brander moet minimaal deze druk kunnen leveren;

- Voor het installeren en in bedrijf stellen van de
toegepaste brander dient men de
instructiehandleiding van de voorzetbrander te
raadplegen.

GASBRANDER OLIEBRANDER

MODEL TYPE MODEL TYPE

COF 199 BS 2 912 T1 RG 2 377 T1

COF 245 BS 2 912 T1 RG 2 377 T1

COF 315 BS 3 913 T1 RG 3 393 T1

COF 385 BS 3 913 T1 RG 3 393 T1

COF 455 BS 3 913 T1 RG 3 393 T1

COF 700 BS 3 913 T1 RG 4S 396 T1

TOESTEL
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OMSCHRIJVING Eenheid COF 199 COF 245 COF 315 COF 385 COF 455 COF 700

GEGEVENS AARDGAS (G20-20mbar):

Model brander [-] BS 2 BS 2 BS 3 BS 3 BS 3 BS 3

Type brander [-] 912 T1 912 T1 913 T1 913 T1 913 T1 913 T1

Nominale belasting (O.W) kW 60 75 90 115 135 175

Nominaal vermogen kW 50,4 63 75,6 96,6 113,4 147

Voordruk mbar 20 20 20 20 20 20

Branderdruk mbar 3,3 5,0 3,0 4,2 4,6 9,1

Gasverbruik * m3/h 6,4 7,9 9,5 12,2 14,3 18,5

Opwarmtijd ∆ T = 45K min 20 16 13 9 8 6

GEGEVENS AARDGAS (G25-25mbar):

Model brander [-] BS 2 BS 2 BS 3 BS 3 BS 3 BS 3

Type brander [-] 912 T1 912 T1 913 T1 913 T1 913 T1 913 T1

Nominale belasting (O.W) kW 60 75 90 115 135 175

Nominaal vermogen kW 50,4 63 75,6 96,6 113,4 147

Voordruk mbar 25 25 25 25 25 25

Branderdruk mbar 4,6 7,1 3,5 5,1 6,2 11,4

Gasverbruik * m3/h 7,4 9,2 11,1 14,2 16,6 21,5

Opwarmtijd ∆ T = 45K min 20 16 13 9 8 6

GEGEVENS PROPAAN (G30-30/50 mbar):

Model brander [-] BS 2 BS 2 BS 3 BS 3 BS 3 BS 3

Type brander [-] 912 T1 912 T1 913 T1 913 T1 913 T1 913 T1

Nominale belasting (O.W) kW 60 75 90 115 135 175

Nominaal vermogen kW 50,4 63 75,6 96,6 113,4 147

Voordruk mbar 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50

Branderdruk mbar 4,3 6,4 2,4 3,5 5,3 9,5

Gasverbruik * kg/h 4,7 5,9 7,1 9,1 10,7 13,8

GEGEVENS PROPAAN (G31-30/37/50mbar):

Model brander [-] BS 2 BS 2 BS 3 BS 3 BS 3 BS 3

Type brander [-] 912 T1 912 T1 913 T1 913 T1 913 T1 913 T1

Nominale belasting (O.W) kW 60 75 90 115 135 175

Nominaal vermogen kW 50,4 63 75,6 96,6 113,4 147

Voordruk mbar 30/37/50 30/37/50 30/37/50 30/37/50 30/37/50 30/37/50

Branderdruk mbar 6,0 8,5 3,2 4,7 6,9 12

Gasverbruik * kg/h 4,7 5,8 7 8,9 10,5 13,6

1.3.3 Technische gegevens
Onderstaande gegevens gelden alleen voor de voorzetbranders van Riello.
Olie: stookolie, max. viscositeit bij 20°C: 6 mm2/s

* gebaseerd op 1013,25 mbar en 15°C
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OMSCHRIJVING Eenheid COF 199 COF 245 COF 315 COF 385 COF 455 COF 700

GEGEVENS OLIE

Model brander [-] RG 2 RG 2 RG 3 RG 3 RG 3 RG 4S

Type brander [-] 377 T1 377 T1 393 T1 393 T1 393 T1 396 T1

Nozzle (Delavan) [-] 1,25x80W 1,5x80B 1,75x80B 2,25x80B 2,75x80B 4,0x80B

Nominale belasting (O.W) kW 62,8 75,4 87,9 113 138 201

Nominaal vermogen kW 52,3 63,3 73,9 95 116 168,8

Oliedebiet kg/h 5,3 6,3 7,4 9,5 11,6 16,9

Pompdruk bar 12 12 12 12 12 12

ALGEMEEN

Inhoud liter 322 322 318 282 282 259

Aantal anodes - 2 2 2 3 3 4

Aantal vlampijpen - 6 6 7 12 12 16

Koudwater inlaat - ISO-7 Rp 1½ ISO-7 Rp 1½ ISO-7 Rp 1½ ISO-7 Rp 1½ ISO-7 Rp 1½ ISO-7 Rp 1½

Warmwater uitlaat - ISO-7 Rp 1½ ISO-7 Rp 1½ ISO-7 Rp 1½ ISO-7 Rp 1½ ISO-7 Rp 1½ ISO-7 Rp 1½

Aftapkraan - ¾ -14 NPT ¾ -14 NPT ¾ -14 NPT ¾ -14 NPT ¾ -14 NPT ¾ -14 NPT

Anode - ¾ -14 NPT ¾ -14 NPT ¾ -14 NPT ¾ -14 NPT ¾ -14 NPT ¾ -14 NPT

T & P aansluiting - 1 - 11.5 NPT 1 - 11.5 NPT 1 - 11.5 NPT 1 - 11.5 NPT 1 - 11.5 NPT 1 - 11.5 NPT

Maximale werkdruk bar 8 8 8 8 8 8

Ledig gewicht kg 260 260 260 290 290 335



11

1.3.4 Drukverschilschakelaar
Deze paragraaf is alleen van toepassing wanneer het
toestel is uitgerust met een gasbrander.

De drukverschilschakelaar bewaakt de luchtstroom naar
de brander tijdens het voorventileren en in het bedrijf
zijn van het toestel. Wanneer de volumestroom beneden
een kritische waarde daalt, zal de luchtdrukverschil-
schakelaar niet meer voldoende drukverschil meten en
schakelen. Hierdoor wordt de gastoevoer naar de bran-
der onmiddellijk gestopt.

Het schakelpunt van de luchtdrukverschilschakelaar van
Riello voorzetbranders is:

Bovenstaande waarden zijn adviesinstellingen en zijn
onder laboratoriumcondities bepaald.
Het schakelpunt van de luchtdrukverschilschakelaar
dient bij in bedrijf name van het toestel ingesteld te wor-
den. Let hierbij op dat de luchtdrukverschilschakelaar
schakelt voordat het CO-gehalte in de verbrandings-
gassen 2000 ppm bereikt.

Dit is te controleren door de luchttoevoer langzaam te
sluiten en te controleren of de brander vergrendeld voor-
dat het CO-gehalte in de verbrandingsgassen 2000 ppm
bereikt.

Uitschakelverschildruk (mbar)

GAS G20 GAS G25 GAS G30 GAS G31

COF 199 3,4 3,3 3,4 3,2

COF 245 5 5 5 5,3

COF 315 4,1 3,9 3,6 4,1

COF 385 5,5 5,5 5 5

COF 455 5,8 5,9 5,7 5,9

COF 700 6,2 6,2 6,3 6,5

TOESTEL
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Schakelpunt gasdrukschakelaar (mbar)

GAS G20 GAS G25 GAS G30 GAS G31

COF 199 6 6 6 6

COF 245 6 6 6 6

COF 315 7 7 7 7

COF 385 7 8 6 6

COF 455 8 8 5 6

COF 700 10 12 7 7

TOESTEL

1.3.5 Gasdrukschakelaar
Deze paragraaf is alleen van toepassing wanneer het
toestel is uitgerust met een gasbrander.

De gasdrukschakelaar bewaakt de gasvoordruk naar het
gasblok. Wanneer de gasvoordruk beneden een kriti-
sche waarde daalt sluit het gasblok de gastoevoer naar
de brander.

Het schakelpunt van de gasdrukschakelaar voor Riello
voorzetbranders is:

Bovenstaande waarden zijn adviesinstellingen en zijn
onder laboratoriumcondities bepaald.
Het schakelpunt van de gasdrukschakelaar dient bij in
bedrijf name van het toestel ingesteld te worden. Let
hierbij op dat de brander veilig uitgaat en voordat het
CO-gehalte in de verbrandingsgassen 2000 ppm be-
reikt.

Dit is te controleren door de gastoevoer langzaam te
sluiten en te controleren of de brander veilig vergrendeld
en voordat het CO-gehalte in de verbrandingsgassen
2000 ppm bereikt.
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1.3.6 Instellen branderkop
Deze paragraaf is van toepassing voor zowel een toe-
stel uitgerust met een gasbrander als een oliebrander.

De branderkop wordt ingesteld in functie van het nodig
debiet van de boiler. De stand van de branderkop dient
bij in bedrijf name van het toestel ingesteld te worden op
de waarde die vermeld staat in onderstaande tabel. Zie
ook de instructiehandleiding van de brander.

De instelling van de branderkop voor Riello voorzet-
branders is:

Gasbrander

GAS G20 GAS G25 GAS G30 GAS G31

COF 199 2 2 2 2 2

COF 245 3 3 3 3 3

COF 315 2,3 2,3 1,5 1,5 3

COF 385 3 3 3 3 3

COF 455 4,3 4,3 4,3 4,3 4

COF 700 7 7 7 7 4

TOESTEL

Nummer inkeping branderkop

Oliebrander
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1.3.7 Instellen luchtklep
Deze paragraaf is van toepassing voor zowel een toe-
stel uitgerust met een gasbrander als een oliebrander.

De luchtklep wordt ingesteld in functie van het nodig
debiet van de boiler. De stand van de luchtklep dient bij
in bedrijf name van het toestel ingesteld te worden op
de waarde die vermeld staat in onderstaande tabel. Zie
ook de instructiehandleiding van de brander

De instelling van de luchtklep voor Riello voorzet-
branders is:

Bovenstaande waarden zijn adviesinstellingen en zijn
onder laboratoriumcondities bepaald. Zorg voor een
CO2 waarde lager dan 10% voor G20 en G25 en lager
dan 12%  voor G30 en G31. Voor olie geldt een maxi-
maal CO2-getal van 12,5%. Indien na instelling van de
luchtklep het CO2 getal niet voldoet aan de eisen, dient
de luchtklep bijgeregeld te worden.

Gasbrander

GAS G20 GAS G25 GAS G30 GAS G31

COF 199 1,6 1,7 1,9 1,6 2,4

COF 245 2,1 2,5 2,3 2,1 3,5

COF 315 1,9 1,8 1,5 1,5 1,7

COF 385 2,9 2,9 2,5 2,5 2,7

COF 455 3,1 3,1 3 3 3

COF 700 5,2 5 4,2 4,2 3,5

TOESTEL

Nummer inkeping luchtklep

Oliebrander
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2. VOOR DE INSTALLATEUR

Gebruik, indien mogelijk, voor het verplaatsen van
het toestel een steekwagen of heftruck.
Het toestel uitsluitend in verticale positie vervoeren.
Men dient er op toe te zien dat de benodigde
verbrandingslucht niet aangezogen wordt uit ruimten
waar chemische stoffen opgeslagen liggen of gebruikt
worden. Sommige drijfgassen, bleekmiddelen,
ontvettingsmiddelen e.d. verspreiden dampen die ver-
snelde corrosie veroorzaken. Indien het toestel gebruikt
wordt in een ruimte waar zulke stoffen aanwezig zijn,
dan vervalt het recht op garantie.

2.1 Installatievoorschriften

Het toestel mag alleen in een ruimte geïnstalleerd
worden indien die ruimte voldoet aan de vereiste lande-
lijke en plaatselijke ventilatievoorschriften. De
opstellingsruimte moet vorstvrij zijn of tegen vorst bevei-
ligd zijn.
De volgende afstanden dienen in acht genomen te
worden:
- Zijkanten van het toestel : 50 cm

(vrije ruimte voor de bereikbaarheid van de hand
gaten)

- Achterkant van het toestel : 50 cm
- Rondom afvoerbuis: 15 cm
- Voorzijde van het toestel : 100 cm

(vrije ruimte voor het uitnemen van de ventilator
brander)

- Bovenzijde van het toestel : 120 cm
(vrije ruimte om anodes en wervelstrips uit te kunnen
nemen bij onderhoud en reiniging)

Bij houten en kunststof vloeren dient het toestel op
een vuurvaste ondergrond geplaatst te worden. Wan-
neer het toestel in een gesloten ruimte zonder vensters
wordt geplaatst, dient voor toevoer van voldoende verse
lucht te worden gezorgd. Onvoldoende luchttoevoer kan
leiden tot brand, explosie of verstikking. Raadpleeg de
landelijke en plaatselijke voorschriften.

2.1.1 Installatie
De installatie dient te geschieden overeenkomstig
de algemeen en plaatselijk geldende voorschriften van
gas-, waterleidings-, elektriciteitsbedrijven en brand-
weer, door een erkend installateur.

2.1.2 Wateraansluiting
De maximaal toegestane bedrijfsdruk van het toestel
bedraagt 8 bar. Overeenkomstig de geldende voorschrif-
ten moet het toestel koudwaterzijdig van een
afsluitkraan en een goedgekeurde inlaatcombinatie
voorzien worden. De inlaatcombinatie dient zo dicht
mogelijk bij het toestel gemonteerd te worden. Tussen
inlaatcombinatie en het toestel mag nooit een afsluiter
of terugslagklep geplaatst worden. Er moet een goedge-
keurd reduceertoestel geplaatst worden bij een
waterleidingdruk van meer dan 8 bar. De overdrukzijde
van de inlaatcombinatie moet op een open waterafvoer-
leiding aangesloten worden. Isolatie van lange leidingen
voorkomt onnodige energieverspilling. Om extra veilig-
heid te creëren kan een temperatuur- en drukveiligheid
(ontlastventiel), afgesteld op 98°C - 10 bar,

geïnstalleerd worden in de daartoe aangebrachte ope-
ning
aan de voorzijde van het toestel. Verder verdient het
aanbeveling manometers te installeren, teneinde de
goede werking van het ontlastventiel te kunnen controle-
ren.

Afhankelijk van de lengte en isolatie van de waterlei-
ding, alsmede de tapfrequentie, kan het noodzakelijk
zijn een circulatiesysteem op de aftapkraan aan te slui-
ten, (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3: Aftapkraan

Afhankelijk van het tappatroon (b.v. vaak kleine hoeveel-
heden aftappen) kan het noodzakelijk zijn om het
water in het toestel te circuleren. Dit om gelaagdheid
van de watertemperatuur te voorkomen. Wij raden U
aan om, indien zulke tappatronen zich voordoen, hier-
voor een rondpompsysteem te installeren, (zie afbeel-
ding 4).
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1. Druk reduceer ventiel (alleen indien de druk hoger
is dan 8 bar)

2. Inlaatcombinatie
3. T & P ventiel
4. Afsluiter
5. Terugslagklep
6. Recirculatiepomp
7. Shuntpomp
9. Aftapkraan

Afbeelding 4: Installatieschema COF.

11. Service afsluiter
12. Temperatuurmeter
14. Tappunten

A. Koudwater toevoer
B. Warmwater afvoer
C. Recirculatieleiding
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2.1.3 Gasaansluiting
De gaszijdige installatie mag alleen geschieden
door een erkend installateur en overeenkomstig de alge-
meen geldende voorschriften van gas-, elektriciteit- en
waterleidingbedrijven.
Gebruik pijp van de juiste diameter. Vergeet niet om de
gasleiding voor gebruik goed schoon te blazen.

2.1.4 Rookgasafvoer
Voor de COF 199 en 700 dient eerst de bijgeleverde
verloopring geplaatst te worden alvorens de rookgas-
afvoer wordt aangesloten. Voor de overige modellen
(COF 245, 315, 385, 455 en 700) kan de rookgasafvoer
direct worden aangesloten op het toestel. De tegen cor-
rosie beschermde afvoerpijp moet minimaal dezelfde
diameter hebben als de aansluiting op het toestel. Voor
toestellen met een oliegestookte brander dient een
roestvrijstalen afvoerpijp geïnstalleerd te worden.

Er gelden de volgende diameters rookgasafvoer-
materiaal:

2.1.5 Brander aansluiting
Voor het aansluiten van de ventilatorbrander wordt
verwezen naar de instructies die bij de brander gevoegd
zijn.
Lees deze instructies aandachtig alvorens de brander te
installeren en aan te sluiten.

2.1.6 Elektrische aansluiting
Alle elektrische aansluitingen moeten overeenkomstig
de plaatselijk geldende voorschriften uitgevoerd worden
door een erkend elektrisch installatiebureau.
De besturingskast van de moet middels een permanente
elektrische verbinding op een voedingsspanning aange-
sloten worden. Tussen deze vaste verbinding en het
toestel moet, een dubbelpolige hoofdschakelaar met
een contactopening van tenminste 3 mm geplaatst wor-
den. De voedingskabel moet aders van minimaal 3 x 1,0
mm2 bevatten. De aansluitklemmen voor de voedings-
spanning bevinden zich in de besturingskast op de
klemmenstrook. Controleer met behulp van een
spanningzoeker altijd of in de besturingskast ook inder-
daad de fase en de nul correct zijn aangesloten. Dit is
noodzakelijk voor het functioneren van de vlamdetectie
van de ventilatorbrander.

De voedingsspanning moet voldoen aan onderstaande
eisen:

Voedings- Frequentie Zekering
spanning

230 V AC 50 Hz 6 A
(-15% / +10%) (+/- 2%)

De elektrisch schema’s van alle aansluitingen in de
besturingskast zijn weergegeven in de bijlagen (zie af-
beelding 8)

2.2. In bedrijf stellen

2.2.1 Vullen van het toestel
1. Monteer een aftapkraan en controleer of deze

gesloten is.
2. Koudwaterkraan naar het toestel openen en alle

kranen op warm water aftappunten ter ontluchting
openen.
Het toestel is gevuld zodra op alle aftappunten koud
water stroomt.

3. Alle kranen op warm water aftappunten weer sluiten.
Het toestel staat nu onder waterleidingdruk. Bij deze
druk, die afleesbaar is op een manometer, mag het
ontlastventiel géén water vrijgeven.

2.2.2 In bedrijf stellen brander
Het in bedrijf stellen van de brander dient te gebeuren
volgens de installatiehandleiding bijgeleverd bij de
voorzetbrander.

2.3 Buiten bedrijf stellen

Voor korte perioden:
1. De temperatuurregelknop volledig rechtsom draaien

(tot 40°C) en ‘I/0’-schakelaar in ‘0’-stand zetten.

Voor langere perioden:
1. De voedingsspanning uitschakelen d.m.v. de

dubbelpolige hoofdschakelaar te bedienen.
2. Gaskraan in de toevoerleiding sluiten.
3. Sluit de watertoevoerkraan.
4. Bij vorstgevaar het toestel aftappen.

2.4 Gebruik/temperatuurregeling

De watertemperatuur wordt geregeld vanuit de
besturingskast op het toestel. Indien de temperatuur in
het toestel daalt tot beneden de ingestelde waarde,
geeft de besturingskast een spanningssignaal aan de
ventilatorbrander.
De branderautomaat van de ventilatorbrander zorgt
vervolgens voor het ontsteken van de brander en laat
de brander branden totdat de besturingskast geen
spanning meer geeft.
De gewenste watertemperatuur kan ingesteld worden
tussen 40°C en 80°C Bij hoge watertemperaturen
ontstaat er meer kalkafzetting in het toestel. Daarnaast
zijn de stilstandsverliezen van het toestel groter bij
hogere watertemperaturen. Daarom wordt aanbevolen
om de regelthermostaat in te stellen op ca. 60°C.

COF 199 150

COF 245 200

COF 315 200

COF 385 200

COF 455 200

COF 700 250

TOESTEL Diameter rookgasafvoer
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Indien de anodes aan vervanging toe zijn:
1. Demonteer de rookgasafvoer van het toestel;
2. Draai de bevestigingsschroeven op de dekselrand

van het toestel los;
3. Verwijder het deksel. De bevestiging van de anodes

wordt nu zichtbaar, (afbeelding 6);
4. Draai de anodes met geschikt gereedschap los en

vervang ze door nieuwe exemplaren.
Let op: de anodes moeten in contact zijn met de tank
(metaal op metaal). Zijn de anodes en tank namelijk
elektrisch gescheiden (ten gevolge van het gebruikte
afdichtingsmiddel), dan kan de anode zijn functie
niet doen. Dit kan de levensduur van de tank
negatief beïnvloeden;

5. Monteer alles in omgekeerde volgorde weer terug;
6. Vul het toestel.

Afbeelding 6: Anodes.

Veiligheidshalve is het toestel voorzien van een
maximaal- en een veiligheidsthermostaat. Indien de
maximaalthermostaat in werking treedt komt het toestel
niet in vergrendeling en neemt de regelthermostaat de
temperatuurregeling weer over zodra de
maximaalthermostaat weer buitenwerking is. Indien de
veiligheidsthermostaat in werking treedt moet, na
afkoeling van het water, eerst de veiligheidsthermostaat
weer handmatig gereset worden, waarna het toestel op
de gebruikelijke manier weer in bedrijf komt.

2.5 Instellen van de nominale belasting

Deze paragraaf is alleen van toepassing wanneer het
toestel is uitgerust met een gasbrander.

Het instellen van de nominale belasting is altijd nodig
omdat er verschillende belastingen mogelijk zijn bij de
diverse ventilatorbranders. De branders staan vanuit
de fabriek nog niet ingesteld op de juiste belasting.

Het instellen van de nominale belasting en het controle-
ren van de juiste gas/lucht verhouding dient te gebeuren
aan de hand van de installatiehandleiding van de
voorzetbrander.
De branderdrukken die ingesteld moeten worden voor
Riello voorzetbranders staan vermeld in tabel 1.3.2.

2.6 Onderhoud

Het voorraadtoestel moet regelmatig (minstens één
maal per jaar) door een erkend installateur getest en
gereinigd worden, zodat een goede werking
gegarandeerd is. Controleer hierbij de ventilatorbrander
en het regel- en beveiligingssysteem en anodes.

2.7 Anode

De levensduur van de anode wordt bepaald door de
kwaliteit en de hoeveelheid water dat door het toestel
stroomt. Een regelmatige controle van de anodes is dan
ook aan te bevelen; bij voorkeur tezamen met een
inwendige inspectie van de geëmailleerde tank. Om de
frequentie van het vervangen van de anodes te bepalen
wordt aanbevolen om de boiler drie maanden ná
installatie waterzijdig te laten controleren. De aanwezige
anodes moeten vervangen worden indien deze voor
60% of meer in oplossing zijn gegaan.

Werkwijze:
1. Sluit de koudwater toevoerkraan;
2. Ledig het toestel volledig door middel van de

aftapkraan.
Denk hierbij aan de beluchting van het toestel;

3. Verwijder de afdekplaten van de handgaten op de
buitenmantel van het toestel;

4. Open de handgaten en inspecteer de anodes. Om
een waterdichte afsluiting van de handgaten te
waarborgen moeten de rubberen O-ringen in de
handgaten vernieuwd worden indien de handgaten
geopend zijn geweest, (zie afbeelding 5).

Afbeelding 5: Handgaten.

2.8 Inlaatcombinatie

Door middel van ontlasten testen. Het water dient
met een volle straal uit te stromen. Testen of de
afvoerleiding open is en eventueel kalkresten
verwijderen.
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2.9 Ontkalking

Kalkvorming is afhankelijk van de watergesteldheid
en -behoefte. Daarnaast treedt bij hoge water-
temperaturen meer kalkafzetting op in het toestel. Een
temperatuurinstelling van 60°C wordt aanbevolen, zodat
de kalkafzetting gering blijft.
Aan de rechter- en linkervoorzijde bevindt zich een
handgat voor inspectie en ontkalking van de tank. De
handgaten zijn bereikbaar via de afdekplaten op de
buitenmantel.
Ledig het toestel alvorens de handgaten te openen.
Ontkalking moet met geschikte middelen uitgevoerd
worden. Raadpleeg hiervoor de leverancier of
installateur.

2.10 Condensatie

Als het toestel met koudwater gevuld is of als het
warm water verbruik zeer hoog is, zal normaal
gesproken condensatie van de rookgassen optreden
aan de koude vlakken van de verbrandingskamer en de
rookgasafvoerpijpen.
De waterdruppels zullen op de brander vallen wat
sissende geluiden tot gevolg kan hebben. Dit is een
normaal verschijnsel dat zal verdwijnen zodra het toestel
zijn bedrijfstemperatuur weer heeft bereikt.

2.11 Belangrijke waarschuwing

Het toestel moet altijd voorzien worden van een
inlaatcombinatie !!!

2.12 Reserve-onderdelen

Voor het bestellen van reserve-onderdelen is het van
belang het toesteltype, toestelmodel en het volledige
serienummer van het toestel te noteren. Aan de hand
van deze informatie kunnen gegevens van reserve-
onderdelen vastgesteld worden.
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3. VOOR DE GEBRUIKER

3.1 Gebruiksaanwijzing

3.1.1 In bedrijf stellen
Waarschuwing:
Het installeren en voor de eerste maal in bedrijf stellen
dient te geschieden door een erkend installateur.

3.1.2 Vullen van het toestel
1. Monteer de aftapkraan en controleer of deze

gesloten is.
2. Koudwaterkraan naar het toestel openen en alle

kranen op warmwateraftappunten ter ontluchting
openen.
Het toestel is gevuld zodra op alle aftappunten
koud water stroomt.

3. Alle kranen op warmwateraftappunten weer sluiten.
Het toestel staat nu onder waterleidingdruk. Bij deze
druk, die afleesbaar is op de manometer, mag het
ontlastventiel géén water vrijgeven.

3.1.3 In bedrijf stellen
1. Controleer of het toestel met water gevuld is en of de

gasleiding naar het toestel open is.
2. Temperatuurregelknop volledig linksom draaien.
3. Schakel de voedingsspanning in door de

dubbelpolige hoofdschakelaar te bedienen.
4. Zet de ‘I/0’-schakelaar op de besturingskast in de ‘I’-

stand.
5. Temperatuurregelknop in de gewenste stand

draaien, bij voorkeur naar circa 60°C. De ventilator-
brander ontsteekt nu.

3.2 Gebruik

De watertemperatuur wordt geregeld vanuit de
regelthermostaat in de besturingskast op de zuil. Indien
de temperatuur in het toestel daalt tot beneden de
ingestelde waarde, geeft de besturing een spannings-
signaal aan de ventilatorbrander. De branderautomaat
zorgt vervolgens voor het ontsteken van de brander en
laat de brander in bedrijf totdat het boilerwater op
temperatuur is.  Bij hoge watertemperaturen ontstaat er
meer kalkafzetting in het toestel. Daarnaast zijn de
stilstandsverliezen van het toestel groter bij hogere
watertemperaturen. Daarom wordt aanbevolen om de
regelthermostaat in te stellen op ca. 60°C.
Veiligheidshalve is het toestel voorzien van een
maximaal- en een veiligheidsthermostaat. Indien de
maximaalthermostaat in werking treedt komt het toestel
niet in vergrendeling en neemt de regelthermostaat de
temperatuurregeling weer over zodra de maximaal-
thermostaat weer buitenwerking is. Indien de
veiligheidsthermostaat in werking treedt, moet, na
afkoeling van het water, eerst de veiligheidsthermostaat
handmatig gereset worden, waarna het toestel op de
gebruikelijke manier weer in bedrijf komt.

3.3 Buiten bedrijf stellen

Voor korte perioden:
1. De temperatuurregelknop volledig rechtsom draaien

en ‘I/0’-schakelaar in ‘0’-stand zetten.

Voor langere perioden:
1. De voedingsspanning voor de branderautomaat

uitschakelen (dubbelpolige hoofdschakelaar
bedienen).

2. Gaskraan in de toevoerleiding sluiten.
3. Sluit de watertoevoerkraan.
4. Bij vorstgevaar het toestel aftappen.

3.4 Onderhoud

Regelmatig dient de inlaatcombinatie door ontlasten
(door middel van de ontlastknop) getest te worden. Het
water dient met een volle straal uit te stromen.
Controleer of de afvoerleiding open is. Aanbevolen
wordt een onderhoudscontract af te sluiten met de
installateur.
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4. MAATREGELEN BIJ STORING

4.1 Algemeen

Bij storingen de volgende punten controleren:

Veiligheidsthermostaat
De toestellen zijn met een veiligheidsthermostaat
uitgevoerd, die bij een te hoge watertemperatuur de
stroomtoevoer naar de brander onderbreekt waardoor
de gaskleppen van het gasblok sluiten. De veiligheids-
thermostaat blijft aangesproken, totdat de
watertemperatuur weer onder het uitschakelpunt van de
veiligheidstemperatuur komt. Aansluitend kan het
toestel opnieuw in bedrijf gesteld worden door de
veiligheidsthermostaat te resetten. Vervolgens de
regelthermostaat op een lagere watertemperatuur
instellen, (zie afbeelding 7).

Warmwater temperatuur te hoog
Controleer of de regelthermostaat te hoog ingesteld is.

Warmwater temperatuur niet goed
1. Controleer de instelling van de regelthermostaat.
2. Controleer of er lekken c.q. openstaande kranen zijn.

4.2 Storingenoverzicht

Afbeelding 7: Reset veiligheidsthermostaat.

 Storing Mogelijke oorzaak Maatregel

Toestel is uit of Schoorsteen verstopt. Oorzaak op (laten) zoeken en die verhelpen.
ontsteekt niet

Veiligheidsthemostaat is aangesproken. Water in het toestel af laten koelen en vervolgens de
watertemperatuur lager instellen. De veiligheids-
thermostaat resetten. Toestel laten ontsteken.

Gas- of olietoevoer gesloten. Gas- of oliekraan openen

Onvoldoende Temperatuur te laag ingesteld. Watertemperatuur op een hogere waarde instellen.
of geen warm
water Veiligheidsthermostaat is aangesproken. Na afkoeling van het water de veiligheidsthermostaat

resetten en de watertemperatuur lager instellen.

Warmwater voorraad op. Reduceer warmwater gebruik. Geef het toestel de tijd om
water op te warmen.

Oorzaak niet vast te stellen. Toestel spanningsloos maken. Gaskraan sluiten en uw
installateur waarschuwen

Waterlekkage Onvoldoende afdichting van de Trek de schroefdraadaansluitingen aan.
wateraansluitingen (schroefdraad).

Lekkage uit andere water-toestellen of Spoor de oorzaak op.
leidingen uit de buurt.

Voor storingen aan de voorzetbrander dient u de
installatiehandleiding van de voorzetbrander te
raadplegen.
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5. GARANTIE

5.1 Garantie algemeen
Indien binnen één jaar na de oorspronkelijke
installatiedatum van een door A.O. Smith geleverde
boiler, na onderzoek en ter uitsluitende beoordeling van
A.O. Smith, blijkt dat een deel of onderdeel, met
uitzondering van de tank, niet of niet juist functioneert
ten gevolge van fabricage- en/of materiaalfouten, zal
A.O. Smith dit deel of onderdeel vervangen of
repareren.

5.2 Garantie tank
Indien binnen 3 jaar na de oorspronkelijke
installatiedatum van een door A.O. Smith geleverde
boiler, na onderzoek en ter uitsluitende beoordeling van
A.O. Smith, blijkt dat de stalen glasslined tank lekt ten
gevolge van roest of corrosie vanuit de waterzijdige
kant, zal A.O. Smith een volledig nieuwe boiler van
gelijkwaardige grootte en kwaliteit ter beschikking
stellen. Op de ter vervanging beschikbaar gestelde
boiler zal een garantie gegeven worden voor de duur
van de resterende garantieperiode van de oorspronkelijk
geleverde boiler.

In afwijking van het in artikel 2 bepaalde geldt, dat de
garantieduur wordt teruggebracht tot één jaar na de
oorspronkelijke installatiedatum indien ongefiltreerd of
onthard water door de boiler stroomt of daarin
achterblijft.

Indien een voorzetbrander toegepast wordt anders dan
de gespecificeerde voorzetbranders in deze
installatiehandleiding vervalt de volledige garantie op
het toestel.

5.3 Installatie- en gebruiksvoorwaarden
De in artikel 1 en 2 bedoelde garantie geldt uitsluitend
indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a) de boiler is geïnstalleerd met inachtneming van

zowel de installatievoorschriften van A.O. Smith
geldend voor het specifieke model, als de plaatselijk
geldende installatie- en bouwverordeningen,
voorschriften en regelingen van overheidswege;

b) de boiler blijft geïnstalleerd op de oorspronkelijke
installatieplaats;

c) er wordt uitsluitend drinkwater gebruikt, dat te allen
tijde vrij kan circuleren (voor verwarming van zout of
corrosief water is een afzonderlijk geïnstalleerde
warmtewisselaar verplicht);

d) de tank is door middel van periodiek onderhoud
gevrijwaard van schadelijke ketelsteen- en
kalkaanslag;

e) de boilerwatertemperaturen zijn niet hoger dan de
maximale instelling van de thermostaten, die
onderdeel van de boiler vormen;

f) de waterdruk en/of warmtebelasting niet groter is
dan de maxima aangegeven op de typeplaat van de
boiler;

g) de boiler is geplaatst in een niet-corrosieve
atmosfeer of omgeving;

h) de boiler is voorzien van een door de daartoe
bevoegde instantie goedgekeurde inlaatcombinatie
van voldoende capaciteit, niet groter dan de
werkdruk als aangegeven op de boiler en eventueel
ook van een door de daartoe bevoegde instantie
goedgekeurde temperatuur- en drukontlastklep, die

gemonteerd is overeenkomstig de
installatievoorschriften van A.O. Smith die van
toepassing zijn op het specifieke model boiler en
voorts met inachtneming van de plaatselijke
voorschriften, verordeningen en regelingen van
overheidswege;

i) de anodes worden vervangen en vernieuwd indien
en zodra deze voor 60% of meer verbruikt zijn.

5.4 Uitsluitingen
De in artikel 1 en 2 bedoelde garantie geldt niet:
a) indien de boiler door een van buiten komende

oorzaak is beschadigd;
b) in geval van misbruik, verwaarlozing (met inbegrip

van bevriezing), verandering, onjuist en/of afwijkend
gebruik van de boiler en wanneer gepoogd is lekken
te repareren;

c) indien verontreinigingen of andere deeltjes de tank in
hebben kunnen stromen;

d) indien de geleidbaarheid van het water minder is dan
150 µS/cm en/of de hardheid van het water minder is
dan 6°DH;

e) indien ongefilterd, gerecirculeerd water door de
boiler stroomt of in de boiler opgeslagen wordt;

f) indien gepoogd is zelf een defecte boiler te
repareren.

5.5 Omvang garantie
De verplichtingen van A.O. Smith krachtens de gegeven
garantie gaat niet verder dan kosteloze levering af
magazijn Veldhoven van de te vervangen delen of
onderdelen respectievelijk boiler. Vervoers-, arbeids-,
installatie- en andere met de vervanging verband
houdende kosten komen niet voor rekening van A.O.
Smith.

5.6 Claims
Een claim gebaseerd op de gegeven garantie moet
worden gedeponeerd bij de handelaar bij wie de boiler
is gekocht of bij een andere handelaar die de producten
van A.O. Smith verkoopt. Het onderzoek van de boiler
bedoeld in de artikelen 1 en 2 zal plaatsvinden in een
laboratorium van A.O. Smith.

5.7 Geen andere verplichtingen voor A.O. Smith
dan in deze handleiding bepaald

Met betrekking tot haar boilers respectievelijk de ter
vervanging geleverde (delen of onderdelen van de)
boilers, wordt door A.O. Smith geen andere garantie of
waarborg gegeven dan de garantie zoals hier verwoord.
A.O. Smith is krachtens de gegeven garantie of
anderszins niet aansprakelijk voor schade aan personen
of zaken, veroorzaakt door (delen of onderdelen,
respectievelijk de stalen glasslined tank van een door
haar (ter vervanging) geleverde boiler.

Deze garantie geldt voor de volgende modellen:
COF 199 B t/m 700 B
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Afbeelding 8: Electrisch schema.

= bruin
= blauw
= geel/groen
= zwart

= Aarde
N = Nul
L = Fase

A = ‘I/0’ Schakelaar
B = Veiligheidsthermostaat
C = Maximaalthermostaat
D = Regelthermostaat
E = Mannelijke 7-polige stekker

6. Bijlage:

6.1 Electrisch schema COF

IMD-0010

H1 = Bedrijfsurenteller
SB = Storingsmelder

Opmerking:
Indien bij een Riello voorzetbrander een bedrijfsurenteller
(H1) wordt aangesloten met een kabel langer dan 3 me-
ter moet een condensator geplaatst worden tussen B4 en
aarde van 47 nF i.v.m. EMC.
Hetzelfde geldt voor het aansluiten van een
storingsmelder (SB), waarbij een condensator geplaatst
dient te worden tussen S3 en aarde van 100 nF indien de
kabellengte groter is dan 3 meter.

1
2

4
3
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