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Beste klant...     
PAW-TD20B8E3-2 is een moderne technologie ketel met goede prestaties en zeer weinig warmteverlies. De ketel voorziet uw huishouden van warm water 
en verwarming voor radiatoren/vloerverwarming. De waterverwarmer is gemaakt van verglaasd staal en heeft een niet-giftige polyurethaanisolatie van 50 mm. 
Het buffervat van 80 L onderin reduceert de start- en stopprocedures van de lucht-/waterpomp voor een langere levensduur, een hoger energierendement 
en meer comfort.

Belangrijke informatie      
Om gevaarlijke situaties te voorkomen, lees de installatiehandleiding zorgvuldig door alvorens aan de installatie te beginnen. Verkeerde reparaties kunnen 
gebruikers in gevaar brengen. Alleen getrainde en gekwalificeerde monteurs zijn bevoegd om dit product te installeren, te verplaatsen, aan te passen 
of te repareren. Als u zich niet aan deze regels houdt, kunnen de bezoeken van erkende servicemonteurs voor aanpassingen of reparaties die worden verricht 
in rekening worden gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De garantie is niet van toepassing als de van toepassing zijnde regels niet worden nageleefd. 
Personen met leermoeilijkheden of beperkingen mogen de eenheid niet gebruiken, tenzij ze zijn geïnstrueerd over veilig gebruik. Kinderen mogen niet met de 
apparatuur spelen. Houd ze in de gaten! De ketel mag vóór installatie niet buiten worden opgeslagen. Draag tijdens installatie of reparatie altijd handschoenen. 
Het aanraken van de leidingen kan tot brandwonden of bevriezing leiden. Ontkoppelingsmiddelen moeten worden voorzien voor de vaste installaties, 
in overeenstemming met de installatienormen.
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Warmtepomp  
ret 3/4„M

Warmtepomp 
doorstro-
ming 3/4„M

1/2" F-afvoer

1/2" F-afvoer

Aansluitingssticker

Terugloop 
rad 3/4„M
Doorstroming 
rad 3/4„M

Tekening

Technische gegevens
H x B x D (afmetingen behuizing) mm 1770x640x690
Gewicht (leeg) kg 150
Volume l 185
Voeding V, fase, Hz 230, 1, 50

Warmwatertank Volume l 185
Max. werkdruk Mpa (bar) 1,0 (10)
Druktest Mpa (bar) 1,5 (15)
Max. werktemp. ˚C 90
Aansluitingen „M 3/4
Materiaal S 275 JR verglaasd
Isolatie Materiaal, t=mm PUR, 50
Oppervlak 
verwarmingsspiraal m2 2,1
Elektrische verwarmer W 3000
Energieverlies bij 65 °C kWu/24 u 1,3

Buffervat Volume l 80
Max. werkdruk Mpa (bar) 0,6 (6)
Druktest Mpa (bar) 0,9 (9)
Max. werktemp. ˚C 100
Aansluitingen „M 3/4
Materiaal S235JR
Isolatie Materiaal, t=mm PUR 40 mm

ErP-gegevens Warmwatertank 185 Buffervat 80
Model van de leverancier PAW-TD20B8E3-2
Energie-efficiëntieklasse (A+ ...F-) B B
Stilstandverlies W 53 46
Opslagvolume l 185 80
1) EU Verordening 812/2013, 2) Getest conform EN 12897:2006
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Isolatie
PUR 50 mm.

Oververhittingsbeveiliging

Aansluitblokken  
voor de 3-wegklep, 

circulatiepomp, sensor van 
de elektrische verwarmer

Circulatiepomp
Wilo Para 15-130/6-43/SC-12 

A-klasse

3-wegklep

Elektronicakast

Afvoerklep

Ontluchter

Afvoerklep
Kabelpakking-

bussen Anode

Elektrische verwarmer 
3.000 W

Transport en verpakking
Wees voorzichtig tijdens het transporteren van de ketel.

 - De ketel is erg zwaar. Probeer hem niet alleen op te tillen!
 - Om te voorkomen dat u uw handen verwondt, draag handschoenen als u de ketel verplaatst of de verpakking verwijdert.
 - Pas op dat u de ketel niet beschadigt als u de verpakking verwijdert.
 - Om schade te voorkomen, tap een geïnstalleerde ketel af alvorens deze te verplaatsen.

Locatie en plaatsing van de ketel
De warmtepompketel moet zodanig worden geplaatst, dat deze kan worden onderhouden. Vóór de ketel moet 1200 mm ruimte zijn. De ruimte 
boven de ketel mag niet kleiner zijn dan 600 mm, zodat de beschermende anode kan worden gecontroleerd.

 -  De omliggende ruimte moet droog, schoon, vrij van dampen, vluchtige oliën, rook en gassen zijn, anders kan de capaciteit aanzienlijk verminderen 
en kunnen interne onderdelen worden beschadigd.

 - De ketel moet op een stevig oppervlak worden geïnstalleerd die het gewicht kan dragen.
 -  De ruimte moet worden geventileerd om te voorkomen dat er bij lekkage zuurstoftekort ontstaat en de veiligheidsniveaus van het koelmedium 

worden overschreden.
 - De ruimte moet zijn voorzien van een vloerafvoer.
 - De ketel moet worden geïnstalleerd volgens de instructies om de kans op schade door aardbevingen, wervelstormen en stormen te voorkomen.
 - U kunt de ketel het beste zo dicht mogelijk bij de warmtepomp installeren. Hiermee beperkt u het koelvloeistofvolume (de leidinglengte)

Vóór de installatie van de verwarming en warm water      
HANDIGE TIPS 

 -  Controleer of u een warmtepomp heeft gekozen die geschikt is voor het bestaande verwarmingssysteem en de elektriciteitsvoorziening. Het product 
moet ook overeenstemmen met het nominale debiet, het verval en de grootte van het systeem.

 -  Om te voorkomen dat de deeltjesfilter en de warmtewisselaar verstopt raken, moet het bestaande verwarmingssysteem grondig worden gereinigd 
voordat de leidingen worden aangesloten en de ketel met water wordt gevuld.

 -  Gebruik alleen schoon water in de ketel. Als de waterkwaliteit slecht is, kan de ketel beschadigd raken. Er bestaat ook kans op roest en verstopping 
in de warmtewisselaar als de waterkwaliteit niet wordt gehandhaafd.

 - De waterkwaliteit in het verwarmingssysteem mag de volgende waarden niet overschrijden: Chloor 100 mg/l, calcium 100 mg/l, ijzer/mangaan 0,5 mg/l.
 -  Installeer de hydro-eenheid zo dicht mogelijk bij het verwarmingssysteem om drukverlies te beperken, bijvoorbeeld als het verwarmingssysteem 

een groot volume heeft.
 - Gebruik een mechanische oververhittingsbeveiliging voor gevoelige vloerverwarmingssystemen.

Onderdelen
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Radiatorcircuit

3

2

1

Mengklep 
met veilig-
heidsklep

Verval x 0,1 + 0,3 =  
Druk in het expansievat

Als de ketel zich dus in de kelder 
bevindt en de radiators op zolder 

hangen, is het hoogteverschil tussen 
het expansievat en de radiators 

ongeveer 5,5 m.

(5,5) 0,1 + 0,3 = 0,85 bar

1 m

2,3 m

2,2 m

Het voorpaneel verwijderen
1. Draai de twee schroeven in het onderste deel van het voorpaneel los en verwijder ze.
2. Trek het onderste deel van de voorkant ongeveer 100-150 mm uit.
3. Pak de zijkanten van het voorpaneel en til het paneel recht omhoog.
4.  Verwijder het voorpaneel voorzichtig om het contact of de kabelverbinding tussen het scherm 

en de regeleenheid in het voorpaneel niet te beschadigen.

Installatie, verwarming en sanitair water
Voor maximaal comfort gebruikt u connectoren die de overdracht van trilling reduceren en tegelijkertijd geschikt zijn voor de watertemperatuur en druk. 
Om "getik" in het verwarmingssysteem te voorkomen, moeten de leidingen zodanig zijn geplaatst dat temperatuurverschillen worden getolereerd.

PROCEDURE
1.  Zet de hydro-eenheid op zijn plek. Zet hem waterpas met de schroefpoten. De ketel moet pas worden gezet met een waterpas. 

Dit moet worden gedaan voordat de ketel op de leidingen wordt aangesloten en met water wordt gevuld.
2. U moet het bestaande verwarmingssysteem zorgvuldig doorspoelen/reinigen om de deeltjesfilter te sparen.
3.  Sluit de toevoer- en terugloopleidingen aan op het bestaande verwarmingssysteem. De diverse leidingen zijn boven 

op de ketel gemarkeerd.
4.  Sluit de sanitaire watervoorziening aan. Een mengklep wordt aanbevolen om brandwonden te voorkomen. Een veiligheidsklep 

van 7 bar (drukklep) moet tijdens de installatie worden aangesloten. De drukklep moet worden geïnstalleerd in een vriesvrije 
omgeving. (Niet meegeleverd.)

5.  Installeer een ontsnappingsleiding tussen de veiligheidsklep van de radiator en de vloerafvoer, en tevens tussen 
de veiligheidsklep van het vat voor heet kraanwater en de vloerafvoer.

6. Controleer of het vat de juiste afmetingen heeft voor het verwarmingssysteem (ongeveer 10% van het totale volume).
7. Controleer de druk van het expansievat. De druk is afhankelijk van de opvoerhoogte van het water.
8. Open de 3-wegklep handmatig in “vulmodus” (beide stroomwegen open) en open de handmatige/automatische ontluchter.
9. Vul het radiatorsysteem en sluit de handmatige ontluchter.
10.  Houd de druk binnen het aanbevolen bereik om te voorkomen dat er water ontsnapt via de veiligheidsklep. 

Zet de 3-wegklep terug in de stand automatisch.
11.  Ontlucht de radiators. Controleer de systeemdruk. Vul het systeem eventueel bij met water. Herhaal totdat het 

systeem volledig is ontlucht.
12.  Controleer of de verdeelklep naar radiatorstand schakelt en of de radiators opwarmen. Ontlucht het systeem zodra 

het warm is. Controleer het systeem op lekkages.
13. Reinig de deeltjesfilter (zie Onderhoud).
14. Vul het vat voor heet kraanwater. Open een warmwaterkraan om te ontluchten.
15. Sluit de automatische ontluchter na ongeveer twee weken om te voorkomen dat er lucht in het systeem komt.
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Aansluitingen binnen in de ketel

Compensatiedraad

L N =   Externe voeding  
1N ~ 230V L N

N N W
ARMTE

W
it

Bruin

Bruin

Bruin

Blauw

Blauw

Oranje

Grijs

Groen/geel
Oververhittingsbeveiliging

Verdeelklep

Elektrische  
verwarm

ing

Ketelsensor

Circulatiepom
p

LOPENEN

SLUITEN

Installatie, elektrische bedrading (voor Aquarea Generatie F en G)
Sluit de corresponderende draden van de hydrokast aan op de elektronicakast in de ketel.
Terminal 13 en 14 van de warmtepomp moeten worden doorverbonden.
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Oververhittingsbeveiliging

Verdeelklep

Elektrische 
verwarm

ing

Ketelsensor

Circulatiepom
p

OLP voor aanvullende 
verwarming

C C HO O CN N N L

Aanvullende 
verwarming

Zone 1 kamersensor

Luchtsensor buiten

Externe besturing
Afstandsbediening

Ketelsensor

Boilercontact

Extra pomp
2-weg-

klep
3-weg-

klep

Optionele 
thermostaat 1

W
it

Bruin

Bruin

Bruin

Blauw

Blauw

Oranje

Grijs

Groen/geel

Installatie, elektrische bedrading (voor Aquarea Generatie H en J)
Sluit de corresponderende draden van de hydrokast aan op de elektronicakast in de ketel.
Terminal 13 en 14 van de warmtepomp moeten worden doorverbonden.



PAW-TD20B8E3-2

-8-

a

a

dcb

b

e

Onderhoud
Controleer de manometer 2 keer/jaar
Het is met name belangrijk om de manometer te controleren na een nieuwe installatie. De waarde van de manometer die de druk binnen het radiatorsysteem aangeeft, 
moet tussen de 0,5 - 1,2 bar liggen. Eventueel vult u het systeem bij met water totdat de manometer 1,0 bar aangeeft. Neem bij twijfel contact op met uw installateur.

Controleer de veiligheidsklep 2 keer/jaar
Bedien de veiligheidsklep door het wiel tegen de klok in te draaien totdat er water uit de klep stroomt. Er dient een overstroomleiding te worden gemonteerd 
die water naar de dichtstbijzijnde vloerafvoer leidt. Op deze manier wordt de functie van de klep gewaarborgd en wordt voorkomen dat deze vast komt te zitten. 
Door de temperatuurvariaties in het systeem zet het water uit, waardoor er water uit de overstroomleiding kan druppelen. Dit is normaal.

Reinig het deeltjesfilter 2 keer/jaar (optioneel)
Als de ketel is geïnstalleerd, dient de kogelklep van het filter de eerste twee weken één keer per week te worden 
gereinigd. Daarna is de interval twee keer per jaar.

1.  Schakel het systeem uit met de aan/uit-knop op het bedieningspaneel. Schakel daarna 
de stroomonderbreker uit.

2. Sluit de klep door de hendel (a) 90° naar boven te draaien en schroef de afsluitdeksel (b) los.
3.  Verwijder de borgring (c) met een borgringtang (e) en verwijder de kogelklep van het filter (d). 

Reinig met water.
4. Zet alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar.
5. Zet de klep in de vorige stand (de hendel zijwaarts).
6.  Herstart het systeem door de stroomonderbreker in te schakelen en op de aan/uit-knop van het 

bedieningspaneel te drukken.

Controleer de beschermende anode
1. Schakel het systeem uit met de aan/uit-knop op het bedieningspaneel. Schakel daarna de stroomonderbreker uit.
2. Draai de koudwatertoevoer van de ketel dicht (a).
3. Open een willekeurige kraan in huis om de druk in de ketel te verlagen.
4. Verwijder de anode (b) van de positie (bij de bovenste flens) en voer een visuele inspectie uit.
5.  Meet de diameter. Als de diameter van de anode kleiner is dan 11 mm, dient u deze te vervangen. U kunt 

een anode bestellen bij de installateur.
6. Monteer de anode weer in de ketel.
7. Sluit de waterkraan.
8. Zet de koudwatertoevoer naar de ketel weer open.
9.  Herstart het systeem door de stroomonderbreker in te schakelen en daarna op de aan/uit-knop van het 

bedieningspaneel te drukken.

BELANGRIJK!
De overstroomleiding van de veiligheidsklep mag nooit worden geblokkeerd!

BELANGRIJK!
Vervang de anode als de diameter kleiner is dan 11 mm. De anode beschermt de ketel tegen agressieve chemische stoffen in het water.

BELANGRIJK!
Als de voedingskabel beschadigd is moet deze worden vervangen door ofwel de fabrikant of door gekwalificeerd personeel om enig gevaar te voorkomen.
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Pos. Onderdeel (afbeelding) Art.nr. Naam

1 V001782 Elektrische verwarmer 3 kW

2 V001819 Oververhittingsbeveiliging

3 V001910 Circulatiepomp

4 V001943 Anode

5 V001952 Anode (kettinganode)

6 V001777 3-wegklep

7 V001821 Sensor

8 V001778 Afvoerklep

9 V001781 Ontluchter

10 V001775 Afdekpanelen complete kit
 
 V001886 Voorpaneel
 V001884 Bovenpaneel
 V001887 Linkerpaneel
 V001887 Rechterpaneel
 V001885 Achterpaneel
 V001883 Onderste frame
 V001888 Afdekkingen van verbindingsplaat

Pos. Onderdeel (afbeelding) Art.nr. Naam

11 8430352615980 Bovenste metalen afdekkingskit

 V001922  Metalen afdekking
 G003779 Circulair verbindingsstuk van EPDM
 V001943 Magnesiumanode
 V001928 Polypropyleenbuis
 G000767  Splitpin

12 V001774 Elektriciteitskast

13 8430352616000 Pompafdichtingskit

14 8430352616017 O-ring-kit van EPDM voor 
  driewegventiel

Reserveonderdelen  

10  

9  

6  

8  

10  

Reserveonderdelen  

4/5/11  

7  

10  

1/12 

2 

3 

9 

8  

10  
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Garantie en productaansprakelijkheid
De productgarantie vereist dat de installatie wordt uitgevoerd door een erkende monteur (installateur/elektricien). De leidingen en elektronica dienen op veilige 
wijze te worden aangesloten volgens de wetten en regelgevingen voor de sector.
Het is erg belangrijk om deze instructies (ook bij andere onderdelen van het verwarmingssysteem) op te volgen en het systeem te onderhouden. 
Door de installatie-instructies te volgen en de installatie af te stemmen op de behoeften van het huis, kunt u met dit systeem nog jaren vooruit.
Bij storingen in het systeem stelt u de dealer direct op de hoogte, zodat het probleem kan worden gedocumenteerd via de te volgen klachten- en kwaliteitsprocedures.
Controleer of de waterkwaliteit de limieten in de handleiding (pagina 6) niet overschrijdt.

ZEER BELANGRIJK     
Een "slechte stroomvoorziening" van bijvoorbeeld zonnepanelen kan een roestvrijstalen boiler in zeer korte tijd beschadigen als de stroom het systeem 
binnenkomt via het net en het leidingwerk.
De elektricien dient te controleren of uw huis “schone stroom” heeft.
Informeer de klant over de functies van de binnenunit. Leg uit hoe de hydro-eenheid moet worden onderhouden.
Als de genoemde procedures niet worden gevolgd, kan de garantie ongeldig worden verklaard.

Informatie voor gebruikers over inzameling en afvoer van oude apparatuur
Deze symbolen op de producten, verpakkingen en/of bijgevoegde documenten, betekent dat gebruikte elektrische 
en elektronische producten niet mogen worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval.
Breng deze producten naar de geldende inzamelpunten voor de juiste behandeling, nuttige toepassing en recycling, 
in overeenstemming met uw nationale wetgeving en Richtlijnen 2012/19/EU en 2006/66/EG.
Door deze producten op de juiste wijze af te voeren, helpt u waardevolle hulpbronnen besparen en voorkomt 
u potentiële negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu die anders zouden kunnen ontstaan 
door de onjuiste behandeling van afval. 
Neem contact op met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdienst of het verkooppunt waar u de producten 
heeft gekocht voor meer informatie over de inzameling en recycling van oude producten. Sancties kunnen van 
toepassing zijn op de onjuiste afvoer van dit afval in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie
Neem contact op met uw dealer of leverancier als u elektrische en elektronische apparaten wilt verwijderen.
[Informatie over de afvoer in andere landen buiten de Europese Unie]
Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten of uw dealer 
als u deze artikelen wilt afvoeren en vraag naar de correctie methode van afvoer.

Conformiteitsverklaring
Het product voldoet aan de volgende richtlijnen:

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG
Richtlijn betreffende drukapparatuur (PED) 2014/68/EG
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