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VOORAANZICHT 30.02.S

Fig. 1
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VOORAANZICHT 30.12.S

Fig. 1a
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OMSCHRIJVING TYPEN 30.02.A EN 30.12.A

Fig. 2

Fig. 2a

Thermo-IRC 30.02.A

Thermo-IRC 30.12.A

De Thermo-IRC regelunit, type 30.02.A is qua
uitvoering ontwikkeld voor toepassing in
nieuwbouwprojecten.
Hierbij zijn de aansluitingen voor aanvoer en
retour voor de woninginstallatie aan de onderzijde van het toestel gesitueerd. De verbinding
met de kunststof leidingverdeler is hierdoor
kort.
Tevens is het mogelijk om de verbinding naar
de strangen kort en overzichtelijk te monteren.
De primaire aansluitingen zijn derhalve aan de
bovenzijde van het toestel gesitueerd.
Een verder voordeel hiervan is dat lucht het
toestel gemakkelijk kan verlaten.

De Thermo-IRC regelunit, type 30.12.A, is qua
uitvoering ontwikkeld voor toepassing in de
bestaande bouw of in ieder geval voor installaties met een bovenverdeling in de woning.
Hiervoor zijn de CV-aansluitingen naar de
woning en ketelhuis aan de bovenzijde van het
toestel gesitueerd.
Voor het overige is het toestel gelijk aan het
type 30.02.A.

Warm- en koud wateraansluitingen zijn aan de
onderzijde van het toestel gesitueerd zodat
vanuit de vloer ook een strakke verbinding tot
stand gebracht kan worden, temeer daar de
inlaatcombinatie in het toestel is ingebouwd.
Doseerventiel is ingebouwd.
Deze is te bereiken in de knie, welke op de
koud wateraansluiting van de watergestuurde
driewegklep is gemonteerd. (zie afbeelding)
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Fig. 3

MAATSCHETS EN TEVHNISCHE GEGEVENS
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Fig. 4

TECHNISCHE GEGEVENS

A = retour ketelhuis
B = aanvoer ketelhuis
C = retour CV
D = aanvoer CV

Sanitair
nominaal tapdebiet (CW4)
taptemperatuur bij 70 ºC
debiet primair
aansluitingen sanitair
tapdrempel
max. drukverschil

L/min
ºC
L/h
mm
L/min
kPa

8
60
780
15
1,3
25

aansluitingen cv
drukverlies
max. vermogen

mm
kPa
kW

22
21
30

Gewicht

Kg

24

Elektrische voeding

V/Hz

230/50

Max. opgenomen
vermogen

W

E = warm water

F = koud water

CV
Warm tapwater.
Al naar gelang de wens van opdrachtgever kan
het toestel uitgevoerd worden in comfortklasse
CW3 = 6 l/min van 60 ºC – primair 620 l/h
CW4 = 8 l/min van 60 ºC – primair 800 l/h
CW5 = 10 l/min van 60 ºC – primair 980 l/h

88
VA

94
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Algemeen

IRC-unit

Bij toepassing van een Thermo-IRC unit wordt
gebruik gemaakt van een collectief verwarmingsysteem met als voedingsbron HR ketels of een
aansluiting op een warmtenetwerk.
De hoofdleiding is een doorgelust systeem welke
constant op een temperatuur van min. 70 ºC wordt
gehouden.
Iedere wooneenheid wordt via strangen aan de
hoofdleiding gekoppeld. (zie fig. 5)

Bij een in de woning optredende warmtevraag wordt
de driewegklep in de IRC-unit bekrachtigd en gaat
de pomp van IRC-unit lopen. Afhankelijk van de
stand van de watergestuurde driewegklep zal het
aanvoerwater aan de radiatoren in de woning (cvaanvraag) of aan de platenwisselaar toegevoegd
worden (tapvraag) (zie blz. 1 of 2)

Indien in de woning een tap- of warmtevraag is
wordt de 3-wegklep in de regelset bekrachtigd en
kan het centrale ketelwater binnen stromen.
Omdat te allen tijde bij een tapdebiet van 8 l/min.
warm water van 60 ºC geleverd moet worden is
het dus wenselijk om te zorgen dat tot het einde
van de strangen voedingswater van 70 ºC aanwezig
is. Daar dit het gehele jaar van toepassing is hoeft
er geen investering gedaan te worden in b.v. een
weersafhankelijke regeling.
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Bij een tapvraag wordt de microswitch, die op de
watergestuurde driewegklep gemonteerd zit,
bediend. Door deze schakeling wordt de pomp op
een hoger toerental geschakeld. Als de schakeling
verbroken wordt, door einde tapvraag, loopt de
pomp (bij cv-vraag) terug op het lage toerental. Dit
lage toerental is op twee standen instelbaar d.m.v.
wijziging in de bedrading (fig. 10 blz. 10.
De IRC-unit is geschikt voor het inbouwen van een
warmtemeter waarbij het display achter het kijkgat
van de siermantel wordt gemonteerd.

Centrale verwarming
Het ketelhuis

Hoofdleiding + strangen

Benodigd ketelvermogen
Het benodigd ketelvermogen wordt bepaald aan de
hand van het aantal wooneenheden en het gewenste
vermogen voor warm watervoorziening. Hierbij
dient men uit te gaan van tenminste 28 kW. Daar er
echter nimmer sprake is van gelijktijdig gebruik van
warm water kan men het benodigde vermogen met
een correctiefactor van 0,4 corrigeren.

Hoofdringleiding
De situering van het ketelhuis kan het noodzakelijk
maken dat er meerdere ringleidingen geinstalleerd
dienen te worden. (zie fig. 5) De ringleiding kan op
elke gewenste verdieping gemonteerd worde. De
diameter van deze ringleiding is afhankelijk van het
aantal wooneenheden wat hier op aangesloten wordt.
De gehele ringleiding dient van gelijkblijvende
diameter te zijn. Verder is goede isolatie van belang
waarbij wij adviseren om goede brandwerende doorvoering toe te passen bij het passeren van muren en
vloeren. Bij grotere leidinglengtes expansiestukken
monteren.

Voorbeeld:
Bij 34 wooneenheden en een cv-vermogen van ca
10 kW bedraagt het in te stellen vermogen:
34 x 28 x 0,4 = 380 kW
Besturing centrale ketel(s)
Voor een optimale warm watervoorziening is het
nodig om de ringleiding (zie bladz. 6) op een
constante temperatuur te houden van min. 70 ºC.
Het is daarom niet nodig om dure optimalisering
of weersafhankelijke regelingen toe te passen.
Man kan volstaan met een regelthermostaat welke
ingesteld dient te worden op 75 ºC.
Een verdere aanbeveling is om tevens een z.g.
minimaalthermostaat toe te passen (afgedekt).
Bij toepassing van meerdere ketels verdient het
aanbeveling om cascaderegeling toe te passen.
Meerdere ketels dienen aangesloten te worden
met het Tiggelman-systeem.
Om stilstandverliezen te beperken, kan men in de
retourleiding een zoneklep installeren.
Men voorkomt dan circulatie over de ketel(s) die
niet in bedrijf is/zijn.
Warmtenetwerk.
Indien het wooncomplex aangesloten moet worden
op een warmtenetwerk adviseren wij om in de
voeding een scheidingswisselaar te installeren.
Hierbij is men onafhankelijk van temperatuur en
installatiedruk.
Circulatiepomp(en)
Omdat iedere IRC-unit is uitgerust met een eigen
pomp, hoeft de capaciteit van de centrale pomp(en)
slechts berekend te zijn voor het rondpompen van
het voedingswater door ringleiding en strangen.
De opvoerhoogte hangt af van de diameters van
ringleiding en strangen.
Voorbeeld:
Bij het berekenen van de pomp(en) dient men uit
te gaan van 780 l/h per woning voor de warm
watervoorziening. Echter ook hier de correctiefactor van 0,4 van toepassing en zal de capaciteit
moeten zijn:
34 x 800 x 0,4 = 10.889 l/h

Strangen.
Een 5 verdieping tellend flatgebouw (zoals in figuur
5 is aangegeven) waarbij de hoofdleiding b.v. op de
tweede verdieping gesitueerd is, dient voorzien te
worden van val- en stijgstrangen die op de hoofdleiding aangesloten worden. Op de bovenste etage
dienen goede luchtafscheiders gemonteerd te worden
die goed bereikbaar moeten zijn.
De strangen kunnen vernauwend aangebracht worden.
Bypass.
Bij grote stranglengtes (meer dan 2 units) moet men,
om een lange wachttijd voor het warm water te
reduceren, een bypass op het einde van de strangen
aan te brengen.
Dit kan d.m.v. een drukverschilregelaar of op een
simpele manier middels een voetventiel.

STORINGSHANDLEIDING

Klacht: Geen warm water en verwarming
in de woning

Klacht: Onvoldoende warm water doch wel
verwarming in de woning.

» Controleer of er spanning (230VAC) in het
toestel aanwezig is. Zo ja, controleer of er
spanning op de pomp is. Zo nee, controleer
of het relais op de print bekrachtigd wordt.
Zo nee, controleer of de microswitch op de
watergestuurde driewegklep schakelt.

» Definieer eerst de klacht. Te weinig warm
water of is het water te koud. Indien er te
weinig warm water uit de tappunten komt.
(minder dan 4 l/min) controleer dan:
» Perlators of douchekop op vervuiling of
kalkaanslag.
» Filter en/of doseerventiel in de koud waterleiding. (zie blz. 04)
» Of de hydrofoorinstallatie werkt.

» Wel spanning maar pomp draait niet.
Controleer of deze vast zit en zo nodig met
een schroevendraaier op gang helpen.

Klacht: het water is te koud.
» Pomp draait nog niet.
Controleer of pompmodule goed in de
stekerverbinding zit. Zo ja, pomp vervangen.
» Elektrische driewegklep loopt niet om.
Controleer of deze bekrachtigd is. (24VAC)
Zo ja, vervang de motor. Zo nee, controleer
zekering in de regelkast of vervang de regelprint.
Controleer tevens of het binnenwerk niet vast
zit door vuil.
Is deze niet te bewegen, vervang dan deze.

» Controleer of de pomp op hoog toeren
draait en zo niet, controleer of de microswitch
op de watergestuurde driewegklep bekrachtigd
wordt door de opdrukstift.
Zo ja, controleer of de microswitch in orde is
en vervang dus indien nodig.
Zo nee, vervang de driewegklep.
» Controleer of de aanvoertemperatuur van het
ketelwater hoog genoeg is.
Zo niet, controleer dan de instelling in het
ketelhuis.

» Indien uit bovenstaande de conclusie is dat
de apparatuur in de IRC-unit goed is, kijk dan
b.v. bij de buren of deze dezelfde klachten
hebben. Zo ja, controleer of er een storing in
het centraal ketelhuis is.

Opmerking:
Maak gebruik van de gegevens die de warmtemeter U kan geven als aanvoer- en retourtemperatuur en het debiet uitlezen indien U de
meter in servicemode schakelt.

» Onvoldoende verwarming en warm water.
Controleer of de pompschakeling goed is
aangesloten.Zo ja, controleer dan of er een
verstopping in het toestel zit of te lage ketelwater temperatuur. Indien het de laatste
woning op de strang is, controleer of er lucht
in de strangen zit.

Klacht: Radiatoren worden warm tijdens
het warm water tappen.

Klacht: Geen verwarming in de woning
maar wel warm water.
» Controleer de bedrading en kamerthermostaat en herstel eventueel. Controleer of de
pomp draait en de verbinding tussen 3 en 4
op het pompmodule gemaakt is.
(zie fig. 7 of 10)

Deze klacht wordt meestal veroorzaakt door
te hoge pompdruk van de voedingspomp in
het ketelhuis.
Drukverschil mag hooguit 25 kPa zijn.
Mocht dit hoger zijn, kan de watergestuurde
driewegklep z.g. gaan zweven wat wil zeggen
dat beide poorten van de klep gedeeltelijk
open komen te staan.
Controleer dit door tijdens het warm water
tappen het toestel spanningsloos te maken
door de steker uit het stopcontact te halen.
De pomp in de unit wordt dan uit geschakeld
en verminderd dus de druk op de klep.
Indien nu de temperatuur van het warme water
nog steeds goed is, levert de voedingspomp
dus te veel druk.

11

ONDERDELENLIJST THERMO-IRC 30.02.S
01

09

02
10
03
04

11

12
05
13

14
06
15
07
16
08

01

01
02
03
04
05
06
07

12

Kogelafsluiter Cim 309
IO534553
Koud waterleiding
IO150301
Platenwisselaar Swep
IO155285
Retourleiding ketelhuis
IO150226
Aanvoerleiding Swep
IO150305
Warm waterleiding
IO150303
Driewegklep Honeywell
IO070106
Servomotor VC8010
AP0701031
Cartridge VC kleppen
AP0701029

08
09
10
11
12
13
14
15
16

Inlaatcomb. Pentec 15 mm IO871470
Elektr. regelkast
IO183712
Retourleiding Swep
IO150307
Retourleiding
IO150221
Driewegklep V35
IO750518.20
Aanvoerleiding pomp
IO150222
Aanvoerleiding cv
IO150109
Verbindingsleiding
IO150271
Pomp Biral MXB13-3
IO183512

ONDERDELENLIJST THERM0-IRC 30.12.S
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Kogelafsluiter 22 mm knel IO534553
Retourleiding ketelhuis
IO150261
Koud waterleiding
IO150301
Platenwisselaar Swep
IO155285
Aanvoerleiding Swep`
IO150305
Warm waterleiding
IO160303
Driewegklep Honeywell
IO070106
Servomotor VC8010
AP0701031
Cartridge VC kleppen
AP0701029

08
09
10
11
12
13
14
15
16

Inlaatcomb. Pentec 15 mm IO871470
Elektr. regelkast
IO183712
Retourleiding Swep
IO150307
Retourleiding
IO150221
of sam. retour
IO150206
Driewegklep V35
IO750518.20
Aanvoerleiding cv
IO150230
Aanvoerleiding pomp
IO150222
Verbindingsleiding
IO150271
Pomp Biral MXB13-3
IO183512
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