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@ Savienojumi - Tehniskie dati 

Spirales recirkulacijas caurule 3/4' BSP, ieks. - 268 ---�=t:;= 

Auksta Odens padeve 3/4' BSP, ieks. - 157 --------,r-
1-'·-...--=-"ae;;;, 

Visi izm�ri noradlti mm. Tolerance +/-10. 

Garantija 
Aquarea nerusejosa terauda ieksejas tvertnes garantija attiecas uz materialu defektiem vai rafosanas defektiem un ir der1ga 10 gadus no pirkuma 
datuma. 
Svar,gi:ja, uzstadot Odens att1r1sanas iekartu, tiek pievienotas �imikalijas (inhibitori), piemeram, hipohloriti, garantija tiek izbeigta. 
Garant9a visam citam deta[am, tostarp, bet ne tikai raiotaja uzstad1taj1em elektroelementiem (izr;iemot ka!�akmens rad1tos bojajumus), termostatiem 
un varstiem, attiecas uz materialu defektiem vai rafosanas defektiem un ir deriga 2 gadus no pirkuma datuma. Ja ir janomaina nepieciesamais kom
ponents, Aquarea piegada attiecigo(-as) rezerves da[u(-as) bez maksas un ar piegades nosacUu.iniem franko, ar nosacUumu, ka bojatais komponents 
tiek nosutits Aquarea franko 2 nede[u laika no Aquarea rakstiskas informesanas par defektu. Sadu rezerves deta!u garantija tiek nodrosinata ar so 
garantiju uz laiku, kas atlicis lidz ieprieks minetajam 2 gadu periodam. 
Si 9arantija ir deriga, ja Aquarea cilindrs tiek uzstadns atbilstosi Aquarea Uzstadisanas un apkopes instrukcijam, visiem speka esosajiem tiesibu 
akt1em, labai praksei un uzstadisanas diena speka esosajiem noteikumiem, kas regule karsta Odens slegto cilindru uzstadisanu, ka an ieverojot turp
makos nosacUumus. 
1. Jau uzstadisanas diena Odens padeve cilindram janodrosina atbilstosi Eiropas Padomes Direktivas 98/83/EK prasTbam, un Odens pad eve nevar 

but no privatam udensapgades iekartam. lpasa uzmanTba japievers:
hloridu daudzumam: maksimums 250 mg/I 
sulfatu daudzumam: maksimums 250 mg/I 
hlor1du/sulfatu daudzuma kombinacijai: maksimums 300 m9/I (kopa) 

2. Aquarea cilindrs tiek apkopts un remontets reizi 12 menesos. Re�mi par apkopes darbiem jasaglaba ka pieradUums regularai apkopei. Re�ini
jauzglaba rup1gi, jo tie ir ar1 cilindra garantijas sertifikats. 

3. Pirms sildelementiem tiek pieslegta elektropadeve, Aquarea cilindrs ir japiepilda ar udeni.
4. Ja nesen uzstaditais Odens sild1tajs netiek izmantots regulari, tas vismaz 4 nede[as vienu reizi nede[a ir jaskalo ar udeni vismaz 15 minutes (jaat

ver vismaz viens karsta Odens krans). 
5. Odens padeve iences uzstadisanas diena atbilst speka esosajiem ES standartiem, un Odens padeve netiek nodrosinata no privatam udensapga-

des iekartam.
6. Aquarea sle9tais cilindrs nav modificets citadi, neka to ir noteikusi Aquarea, un tiek izmantots tikai dzerama Odens uzglabasanai.
7. t,Jeautorizet1em remontdarbiem vai nomair;iai nav nor;iemtas nekadas rupnieciski uzstaditas deta[as.
8. Si garantija nesedz sala, parspiediena, mikstinasanas procesa, parejas parsprieguma, zibens speriena vai nepareizas uzstadTsanas, remontdarbu

va1 lietosanas raditus defektus. Lietotajs var pasout iespejamo defektu laboratorisku izmeklesanu, sada izmeklesana notiek par lietotaja lidzek-
• [iem, ja nav ieveroti ieprieks aprakstitie noteikumi. Kopa ar pras,bu jaiesniedz ier,ces pirksanas un piegades datumu aplies:inosi dokumenti.

ST garantija sniedz tikai tas tiesibas, kas taja ir minetas, un ta nesedz prasibas par izrietosiem zaudejumiem vai bojajumiem. ST garantija tiek sniegta 
ka papildu Jabums, un ta neskar normativajos aktos garantetas pateretaja tiesibas. 

SVARiGI ASPEKTI, UZSTADOT IERiCI 
1. Odens silditaju dnkst uzstadit tikai telpa, kas apr1kota ar gOliju. Preteja gadUuma jauzstada Odens slegvarsts ar sensoru.
2. Auksta Odens padeves maksimalais spiediens ir 6 bari. Ja nepieciesams, jauzstada spiediena redukcijas varsts.
3. Drosibas varsta parpludes caurules ieksejam diametram jabot vismaz 18 mm, un parplodes caurule samazinata ler;i�, janovada uz goliju, ja iespe
jams.
Piez1me: raiotaja atbildiba par izrietosiem zaudejumiem ir piemerojama tikai tad,ja ir ieveroti ieprieks minetie nosacUumi. OSO rekomende: Odens
silditajs butu jauzstada pilnvarotam specialistam.

SVARiGI ASPEKTI, LIETOJOT IERiCI 
lenci nedrTkst izmantot personas (tostarp berni) ar ierobefotam fiziskajam, sensorajam vai gangajam spejam, vai ar nepietiekamu pieredzi un 
zinasanam, ja vien par so personu drosibu atbildiga persona neuzrauga vai neinstrue sis personas. 
Pieskatiet bernus, lai tie nespeletos ar ier1ci. 

produkta informacija 
So karsta Odens uzglabasanas tvertni var pievienot augstas efektivitates arejam energoresursam, piemeram, siltums0knim, 
saules kolektoram, ar biomasu darbinamai iekartai vai centralizetai siltumapgadei. legremdejamie silditaji paredzeti tikai 
rezerves un papildu lietosanai. legremdejamo silditaju nevajadzetu izmantot ka vienigo siltuma avotu, jo tas rada augstu 
energopatenl)u un lie lakas pamatdarb1bas izmaksas. 

Tehniska informacija 

Produkta kods Svars Augstums kravas arjoms, AEC Apjoms Siltuma Kategorija 
kg mm m kWh/Y I zudums, W ErP 

PAW-TD 20 ClES -1,SkW/lx230V+spirale 1,8m2 47 0595x1270 0,46 194 42 A 

PAW-TD 30 ClES - l,SkW/lx230V+spirale 1,8m2 57 059Sx1750 0,62 284 46 A 

Subject to changes without notice 

Productinformatie/uitpakken 
De Aquarea Delta is een roestvrijstalen indirecte boiler. Dit 
product is bestemd voor het verwarmen van huishoudelijk heet 
water dat afkomstig is van een externe energiebron, zoals een 
warmtepomp , zonnecollectoren , gasboiler , biomassa  enz. Zie 
de onderstaande tabel voor technische gegevens. 

Pak  het  product  voorzichtig  uit  om  beschadigingen  te 
voorkomen . lnstalleer  het  op een vlak  oppervlak  dat  op het 
volledige  gewicht  van  het  product  is  berekend  wanneer  dit 
gevuld  is met  water . Stel  zo  nodig  de in de fabriek  geplaatste 
verstelbare voetjes bij. Het product moet worden ge"installeerd in 
een rechtopstaande , waterpas  positie . Alie werkzaamheden  m.b.t. 
leidingen  en elektriciteit  moeten  warden  uitgevoerd  door een 
erkend installateur.
Alvorens de eenheid met water te vullen, is het verstandig om de
elektriciteitskabel aan te sluiten. Zie 'Elektrische installatie' op de
volgende pagina.
Belangrijk: Vul de eenheid met water voordat u de stroom
inschakelt. Doet u dat niet, dan vervalt de garantie.

Op  schuine  vloeren  moet  het  toestel  rechtopstaand  en 
waterpas  warden  ge"installeerd  door  de ingebouwde  voetjes  te 
stellen . Units  van  250  I en  grater  moeten  stevig  aan  de  muur 
warden  bevestigd . Dit  toestel  is bestemd  voor  een permanente 
aansluiting op het waterleidingnet. 

Alle modellen zijn CE-goedgekeurd. Voor gebruik met dit product 
is uitsluitend  een veiligheidsklep  toegestaan  die  is goedgekeurd 
volgens  NBI  06870 /387 . Alle  elektrische  apparatuur  is 
goedgekeurd volgens de richtlijnen 2006/95 EG (laagspannings-
richtlijn )  en  2004 / 108  EG  ( richtlijn  elektromagnetische 
compatibiliteit). 

Leidingmontage: zie de volgende pagina. 
Garantie: zie pagina 4. 

Elektrische installatie 
De elektrische lnstallatie moet geheel warden uitgevoerd en on
derhouden door een erkend elektricien. Sluit de thermostaat op de 
aangegeven wijze aan. De aardedraad wordt rechtstreeks aangeslo
ten op het verwarmingselement. 
De  elektriciteitskabel  wordt  van  onderaf  in  de  elektrische 
aansluiting  geleid . De kabel  kan  in de gewenste  kabelgleuf  in de 
bodem  van  de eenheid  worden  bevestigd  door  de  boiler  v66r 
installatie/montage op zijn achterzijde te leggen. 
Schakel de stroom NIET in voordat de eenheid is gevuld met water. 
Doet u dat niet, dan vervalt de garantie. 

Wanneer de eenheid wordt verwarmd met een externe warmtebron 
(gasboiler /warmtepomp /zonnecollectoren ), moet  het systeem 
worden beveiligd met een geschikte thermostaat om te zorgen dat 
de thermische zekering van de boiler niet in werking treedt. 
Let op: de elektriciteitskabel moet worden bevestigd met een ge
schikte trekontlasting op het punt waar hij de elektrische centrale 
wordt ingevoerd. 
De Delta-serie is goedgekeurd volgens IP21. 
Het toestel moet van het elektriciteitsnet warden ontkoppeld met 
een elektrische zekering of een geschikte schakelaar. 

Vervangen van thermostaat/element: 
Schakel de elektriciteit uit en verwijder de afdekking van de elektri
sche centrale. Zet de watertoevoer uit en tap de eenheid at. Draai 
de bedrading op thermostaat en element los. Als alleen de thermo
staat wordt vervangen, kan de draad op het element blijven zitten. 
Verwijder de thermostaat door deze recht naar buiten te trekken 
vanuit zijn houders op het element. Het element kan warden verwij
derd/vervangen met behulp van een elementsleutel, zie 'Reserve
onderdelen'. Controleer of de O-ringafdichting op het element op 
zijn plaats zit en onbeschadigd is voordat u het element bevestigt. 
Vul de eenheid volledig met water en let op dat het element niet 
lekt. Bevestig de draad aan het element. lnstalleer de thermostaat 
door deze stevig vast te drukken. Bevestig de elektrische bedrading 
aan de thermostaat. Zet alle draadaansluitingen goed vast. Herhaal 
dit nog eens na 3 maanden. 

De afdekking van de elektrische centrale moet warden terugge
plaatst en de eenheid moet met water warden gevuld voordat de 
elektriciteit wordt ingeschakeld. 

Thermostaat Element 

De aardedraad 
is aangesloten 
op het verwar
mingselement. 

' 

e' 

�J 

De netkabel wordt volgens 
de plaatselijke regelgeving 
geleverd door de instal
lateur. 
Het kabeltype is mini
maal HOS W-F. Aquarea 
adviseert HOS V2V2 of 
vergelijkbaar. 

Subject to changes without notice 
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@ Leidingmontage en aansluitingen 
Leidingmontage: 
De leidingen moeten worden gemonteerd volgens de regelgeving 
geldend in het land waar het product wordt ge·1nstalleerd. Alie 
werkzaamheden aan leidingen moeten worden uitgevoerd door 
een erkend installateur. 

Leidingaansluitingen: 
Kw-inlaat (koud-water): 3/4" inwendige schroefdraad BSP 
Hw-uitlaat (warm water): 3/4" inwendige schroefdraad BSP 
Warmtewisselaar aanvoer/retour: 3/4" inwendige schroefdraad BSP
Aansluithoogtes en afmetingen voor alle modellen: zie de volgende 
pagina. 

Het product moet warden ge·1nstalleerd in een ruimte die is voorzien 
van een afvoer. Als dat niet mogelijk is, moet er een overloopleiding 
(min. 018 mm inwendig) op de P&T/veiligheidsklep) worden 
gemonteerd. De leiding moet zonder onderbrekingen worden 
gemonteerd, beschermd zijn tegen vorst en aflopen naar een 
daarop berekende afvoer. 

De eenheid vullen 
De eenheid MOET met water worden gevuld voordat de elektriciteit 
wordt ingeschakeld. Open de watertoevoer. Tap via een nabije 
heetwaterkraan lucht af uit het vat totdat het water gelijkmatig 
stroomt. Sluit de kraan. 
De warmtewisselaar  wordt  gevuld  bij het aansluiten  van de externe 
warmtebron . Volg  de  voorschriften  die  met  de  externe 
warmtebron  worden  meegeleverd  of  neem  contact  op met  een 
erkend installateur. 

Aftappen 
Schakel de elektriciteit uit. Zet de watertoevoer uit. Tap de eenheid 
af door de inlaatleiding voor koud water los te nemen. Open een 
nabije heetwaterkraan om vacuum te laten ontsnappen. 

Warmtewisselaar  aftappen: Zie de voorschriften die met de externe 
warmtebron  warden  meegeleverd . Neem de retourleiding  los om 
de warmtewisselaar te legen. 

Jaarlijkse controle 
De eerste keer uitvoeren na ea. 3 maanden gebruik, vervolgens 
jaarlijks. 
Controleer alle leidingaansluitingen op lekkage. De werking van de 
veiligheidsklep moet warden getest door de klep te openen en te 
zien of het water ongehinderd kan stromen. Sluit de klep na de test. 

Controleer elektrische aansluitingen op beschadigingen. De interne 
elektrische  aansluiting  moet  warden  ge ·1nspecteerd  door  de 
elektriciteit  uit  te schakelen  en vervolgens  de  afdekking  van  de 
elektriciteitskast  te verwijderen. Controleer of interne bedrading en 
componenten  volledig  intact  zijn  en  functioneren . Zet  de 
bedrading  vast  op de aansluitpunten . Plaats  de  afdekking  van de 
elektriciteitskast  terug  voordat  u de elektriciteit  weer  inschakelt . 
Neem zo nodig contact op met een erkende vakman. 

Reserveonderdelen 

warmtewisselaar 
aanvoer

retour
warmtewisselaar

 

KW-inlaat 

Product Beschrijving Productnr. 

Verwarmingselement RG 5/4" enkele huls met sensorhuls 71 234 
Thermostaat TSR 00027 thermostaat met sensor 80 314 
Elementsleutel KN 5/4" - om het element te verwijderen/monteren 801 51 95 
Afdekking van de elektriciteitskast - Delta 75 086 
Sensor Temperatuursensor 8 1 809 

Boilerrendement vol 

HW-uitlaat 

Met de eenheid wordt een 
temperatuursensor meegeleverd. 
Op de aangegeven wijze 
bevestigen. 
lnstallatie 3-wegklep: Zie de 
installatiehandleiding voor de 
warmtepomp. 
Een 3-wegklep is niet 
inbegrepen. Moet afzonderlijk 
warden aangeschaft. 

HANDELSMERK Classificatie ErP Warmteverlies - W O sla vol. 

A uarea 
A uarea 

PAW-TD 20 ClES - 1 SkW lx230V 
PAW-TD 30 ClES - 1 SkW lx230V 

Subject to changes without notice 

A 42 

A 46 
194 

284 

Aansluitingen - Technische gegevens 

Spoelstroom 3/4" BSP vrouwelijk - DGC 200 A'. 868 / DGC 200 B: 678 ----....:.:::; 

Spoelretour 3/4. BSP vrouwelijk - 268 ----.q:::,-, 

KW-inlaat 3/4" BSP vrouwelijk - 157 - -- --c 
�,&;;,;;..,,.,:�, 

Alie afmetingen in mm. Tolerantie +/-10 

Garantie 
Het roestvrijstalen Aquarea-binnenvat is gedurende een periode van 10 jaar vanaf de aanschafdatum gegarandeerd tegen materiaal- of fabricagefouten. 
Belangrijk: Bij het installeren van waterbehandelingsapparatuur waaraan chemicalien (remmers) als hypochloriet zijn toegevoegd, vervalt de garantie. 

H 

Alle andere onderdelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot in de fabriek gemonteerde elektrische elementen (schade veroorzaakt door kalkaanslag 
uitgesloten), thermostaten en kleppen zijn gedurende 2 jaar vanaf de aanschafdatum gegarandeerd tegen materiaal- of fabricagefouten. In het geval dat 
een er vervangingsonderdeel nodig is, zal Aquarea een dergelijk onderdeel kosteloos en vrachtvrij leveren, op voorwaarde dat het defecte onderdeel binnen 
2 weken nadat het mankement schriftelijk bij Aquarea is gemeld vrachtvrij aan Aquarea wordt geleverd. Dergelijke vervangingsonderdelen zijn volgens de 
voorwaarden van deze garantie gegarandeerd tot het eind van de hierboven genoemde periode van 2 jaar. 
De garantie geldt op voorwaarde dat de Aquarea-cilinder wordt gei'nstalleerd volgens de lnstallatie- en onderhoudsvoorschriften van Aquarea en alle gel
dende wetgeving, gedragsregels en regelgeving ten aanzien van de installatie van ongeventileerde warmwatercilinders die gelden op de datum van instal
latie. Ook geldt het volgende: 
1. De watertoevoer naar de cilinder moet op de datum van installatie in overeenstemming zijn met Richtlijn 98/83 EG van de Raad en mag niet warden 

gevoed vanuit een eigen watertoevoer. Let speciaal op:
Chloridegehalte: Max. 250 mg/I 
Sulfaatgehalte: Max. 250 mg/I 
Combinatie chloride/sulfaat Max. 300 mg/I (totaal) 

2. De Aquarea-cilinder moet elke 12 maanden een onderhoudsbeurt krijgen. Facturen voor het onderhoudswerk moeten warden bewaard als bewijs dat 
er regelmatig onderhoud is uitgevoerd. Wees zorgvuldig met deze facturen, omdat ze gelden als het garantiecert.ificaat van de cilinder. 

3. De Aqvarea-dlinder moet met water worden gevvld voordat oe elektric;:iteit naar oe boilerelementen worot ingeschakeld. 
4. Als de pas gemonteerde boiler niet regelmatig wordt gebruikt, moet hij eenmaal per week gedurende een periode van minimaal 4 weken ten minste 

15 minuten warden doorgespoeld met schoon water (open minimaal een heetwaterkraan). 
5. De watertoevoer moet voldoen aan EU-normen die gelden op de datum van installatie en mag niet warden gevoed met water vanuit een eigen water

toevoer. 
6. De ongeventileerde Aquarea-cilinder mag op geen enkele manier zijn gewijzigd anders dan door Aquarea en mag alleen warden gebruikt voor de

opslag van drinkwater. 
7. Er mogen geen fabrieksgemonteerde onderdelen zijn verwijderd met het oog op onbevoegde reparatie of vervanging. 
8. Defecten veroorzaakt door vorst, buitensporige druk, een proces van zoutontharding, stootspanning, blikseminslagen of onjuiste installatie, reparatie 

of toepassing, vallen niet onder deze garantie. De gebruiker kan om een laboratoriumanalyse van mogelijke defecten vragen, maar de gebruiker dient 
hiervoor te betalen als aan bovengenoemde voorwaarden niet is voldaan. Uw claim dient vergezeld te gaan van een bewijs van de aankoopdatum en 
de leveringsdatum. 

Deze garantie verleent geen andere rechten dan die welke hierboven expliciet zijn vermeld en dekt geen claims voor gevolgverliezen of -schades. Deze 
garantie bieden wij als extra voordee/ en is niet van invloed op uw wettelijke rechten a/s consument 

BELANGRIJK BIJ HET MONTEREN VAN DE EENHEID: 

1. De boiler moet warden geinstalleerd in een ruimte die is voorzien van een afvoer. Anders moet er een waterafsluiter met sensor warden gemonteerd. 
2. De maximale inlaatdruk van koud water is 6 bar. Er moet zo nodig een drukverminderingsklep warden gemonteerd. 
3. De overloopleiding vanaf de veiligheidsklep moet een binnendiameter van ten minste 18 mm hebben en moet naar een afvoer warden geleid, zo moge
lijk met een hellingshoek. 
Let op: De aansprakelijkheid van de fabrikant voor eventuele gevolgschade geldt alleen wanneer bovengenoemde aanwijzingen zijn opgevolgd. OSO 
adviseert de boiler te laten installeren door een erkende vakman. 

ALGEMEEN GEBRUIK - BELANGRIJK 

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, sensorische en geestelijke vermogens of 
gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies inzake het gebruik van het toestel hebben gekregen van iemand die veran
twoordelijk is voor hun veiligheid. 
Houd toezicht op kinderen, zodat zij niet met het toestel kunnen spelen. 

Productinformatie 
Deze opslagtank voor heet water is bedoeld voor aansluiting op een hoogefficiente externe energiebron, zoals een warm
tepomp, een zonnetoestel, biomassa of stadsverwarming. De dompelaars zijn uitsluitend bedoeld als back-up en voor 
aanvullend gebruik. Vermijd om dompelaars als enige bran van verwarming te gebruiken. Dat zou bovendien tot een hoger 
energieverbruik en hogere bedrijfskosten leiden. 

Technische gegevens 

Productcode: Gewicht DiaxHoogte Vrachtvo- AEC Volume Warmte- Classificat.ie 
kg mm lume m2 kWh/J L verlies W ErP 

PAW-TD 20 CHS -1,5kW/lx230V+spoel 1,8m2 47 0595x1270 0,46 194 42 A 

PAW-TD 30 CHS - l,5kW/lx230V+spoel 1,8m2 57 059Sx1750 0,62 284 46 A 

Subject to changes without notice 49 
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@ Leidingmontage en aansluitingen 
Leidingmontage: 
De leidingen moeten worden gemonteerd volgens de regelgeving 
geldend in het land waar het product wordt ge·1nstalleerd. Alie 
werkzaamheden aan leidingen moeten worden uitgevoerd door 
een erkend installateur. 

Leidingaansluitingen: 
Kw-inlaat: 3/4" BSP vrouwelijk 
Hw-uitlaat: 3/4" BSP vrouwelijk 
Spoelstroom/retour: 3/4" BSP vrouwelijk 
Aansluithoogtes en afmetingen voor alle modellen: zie de volgende 
pagina. 

Het product moet warden ge·1nstalleerd in een ruimte die is voorzien 
van een afvoer. Als dat niet mogelijk is, moet er een overloopleiding 
(min. 018 mm inwendig) op de P&T/veiligheidsklep) worden 
gemonteerd. De leiding moet zonder onderbrekingen worden 
gemonteerd, beschermd zijn tegen vorst en aflopen naar een 
daarop berekende afvoer. 

De eenheid vullen 
De eenheid MOET met water worden gevuld voordat de elektriciteit 
wordt ingeschakeld. Open de watertoevoer. Tap via een nabije 
heetwaterkraan lucht af uit het vat totdat het water gelijkmatig 
stroomt. Sluit de kraan. 
De spoel wordt gevuld bij het installeren van de externe warmtebron. 
Volg de voorschriften die met de externe warmtebron worden 
meegeleverd of neem contact op met een erkend installateur. 

Aftappen 
Schakel de elektriciteit uit. Zet de watertoevoer uit. Tap de eenheid 
af door de inlaatleiding voor koud water los te nemen. Open een 
nabije heetwaterkraan om vacuum te laten ontsnappen. 

Spoel aftappen: Zie de voorschriften die met de externe warmtebron 
warden meegeleverd. Neem de retourleiding los om de spoel te 
legen. 

Jaarlijkse controle 
De eerste keer uitvoeren na ea. 3 maanden gebruik, vervolgens 
jaarlijks. 
Controleer alle leidingaansluitingen op lekkage. De werking van de 
veiligheidsklep moet warden getest door de klep te openen en te 
zien of het water ongehinderd kan stromen. Sluit de klep na de test. 

Controleer elektrische aansluitingen op beschadigingen. De interne 
elektrische centrale moet warden ge·1nspecteerd door de elektriciteit 
uit te schakelen en vervolgens de afdekking van de elektriciteitskast 
te verwijderen. Controleer of interne bedrading en componenten 
volledig intact zijn en functioneren. Zet de bedrading vast op de 
aansluitpunten. Plaats de afdekking van de elektriciteitskast terug 
voordat u de elektriciteit weer inschakelt. Neem zo nodig contact 
op met een erkende vakman. 

Reserveonderdelen 

Spoelin- _ 
laat 

Spoeluit- .... ---
laat 

KW-inlaat 

Product Beschrijving Productnr. 

Verwarmingselement RG 5/4" enkele huls met sensorpocket 71 234 
Thermostaat TSR 00027 thermostaat met sensor 80 314 
Elementsleutel KN 5/4" - om het element te verwijderen/monteren 801 51 95 
Afdekking van de elektriciteitskast - Delta 75 086 
Sensor Temperatuursensor 8 1 809 

Boilerrendement vol 

HW-uitlaat 

Tempera
tuursen
sorpocket 

Met de eenheid wordt een 
temperatuursensor meegeleverd. 
Op de aangegeven wijze 
bevestigen. 
lnstallatie 3-wegklep: Zie de 
installatiehandleiding voor de 
warmtepomp. 
Een 3-wegklep is niet 
inbegrepen. Moet afzonderlijk 
warden aangeschaft. 

HANDELSMERK Classificatie ErP Warmteverlies - W O sla vol. 

A uarea 
A uarea 

PAW-TD 20 ClES - 1 SkW lx230V 
PAW-TD 30 ClES - 1 SkW lx230V 

Subject to changes without notice 

A 42 

A 46 
194 

284 

Aansluitingen - Technische gegevens 

Warmtewisselaar 3/4" inwendige schroefdraad - DGC 200 A'. 868 / DGC 200 B: 678 ----....:.:::; 

Warmtewisselaar retour 3/4. inwendige schroefdraad - 268 ----.q:::,-, 

KW-inlaat 3/4" inwendige schroefdraad - 157 - -- - -c 
�,&;;,;;..,,.,:�, 

Alie afmetingen in mm. Tolerantie +/-10 

Garantie 
Het roestvrijstalen Aquarea-binnenvat is gedurende een periode van 10 jaar vanaf de aanschafdatum gegarandeerd tegen materiaal- of fabricagefouten. 
Belangrijk: Bij het installeren van waterbehandelingsapparatuur waaraan chemicalien (remmers) als hypochloriet zijn toegevoegd, vervalt de garantie. 

H 

Alle andere onderdelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot in de fabriek gemonteerde elektrische elementen (schade veroorzaakt door kalkaanslag 
uitgesloten), thermostaten en kleppen zijn gedurende 2 jaar vanaf de aanschafdatum gegarandeerd tegen materiaal- of fabricagefouten. In het geval dat 
een er vervangingsonderdeel nodig is, zal Aquarea een dergelijk onderdeel kosteloos en vrachtvrij leveren, op voorwaarde dat het defecte onderdeel binnen 
2 weken nadat het mankement schriftelijk bij Aquarea is gemeld vrachtvrij aan Aquarea wordt geleverd. Dergelijke vervangingsonderdelen zijn volgens de 
voorwaarden van deze garantie gegarandeerd tot het eind van de hierboven genoemde periode van 2 jaar. 
De garantie geldt op voorwaarde dat de Aquarea-cilinder wordt gei'nstalleerd volgens de lnstallatie- en onderhoudsvoorschriften van Aquarea en alle gel
dende wetgeving, gedragsregels en regelgeving ten aanzien van de installatie van ongeventileerde warmwatercilinders die gelden op de datum van instal
latie. Ook geldt het volgende: 
1. De watertoevoer naar de cilinder moet op de datum van installatie in overeenstemming zijn met Richtlijn 98/83 EG van de Raad en mag niet warden 

gevoed vanuit een eigen watertoevoer. Let speciaal op:
Chloridegehalte: Max. 250 mg/I 
Sulfaatgehalte: Max. 250 mg/I 
Combinatie chloride/sulfaat Max. 300 mg/I (totaal) 

2. De Aquarea-cilinder moet elke 12 maanden een onderhoudsbeurt krijgen. Facturen voor het onderhoudswerk moeten warden bewaard als bewijs dat 
er regelmatig onderhoud is uitgevoerd. Wees zorgvuldig met deze facturen, omdat ze gelden als het garantiecert.ificaat van de cilinder. 

3. De Aqvarea-dlinder moet met water worden gevvld voordat oe elektric;:iteit naar oe boilerelementen worot ingeschakeld. 
4. Als de pas gemonteerde boiler niet regelmatig wordt gebruikt, moet hij eenmaal per week gedurende een periode van minimaal 4 weken ten minste 

15 minuten warden doorgespoeld met schoon water (open minimaal een heetwaterkraan). 
5. De watertoevoer moet voldoen aan EU-normen die gelden op de datum van installatie en mag niet warden gevoed met water vanuit een eigen water

toevoer. 
6. De ongeventileerde Aquarea-cilinder mag op geen enkele manier zijn gewijzigd anders dan door Aquarea en mag alleen warden gebruikt voor de

opslag van drinkwater. 
7. Er mogen geen fabrieksgemonteerde onderdelen zijn verwijderd met het oog op onbevoegde reparatie of vervanging. 
8. Defecten veroorzaakt door vorst, buitensporige druk, een proces van zoutontharding, stootspanning, blikseminslagen of onjuiste installatie, reparatie 

of toepassing, vallen niet onder deze garantie. De gebruiker kan om een laboratoriumanalyse van mogelijke defecten vragen, maar de gebruiker dient 
hiervoor te betalen als aan bovengenoemde voorwaarden niet is voldaan. Uw claim dient vergezeld te gaan van een bewijs van de aankoopdatum en 
de leveringsdatum. 

Deze garantie verleent geen andere rechten dan die welke hierboven expliciet zijn vermeld en dekt geen claims voor gevolgverliezen of -schades. Deze 
garantie bieden wij als extra voordee/ en is niet van invloed op uw wettelijke rechten a/s consument 

BELANGRIJK BIJ HET MONTEREN VAN DE EENHEID: 

1. De boiler moet warden geinstalleerd in een ruimte die is voorzien van een afvoer. Anders moet er een waterafsluiter met sensor warden gemonteerd. 
2. De maximale inlaatdruk van koud water is 6 bar. Er moet zo nodig een drukverminderingsklep warden gemonteerd. 
3. De overloopleiding vanaf de veiligheidsklep moet een binnendiameter van ten minste 18 mm hebben en moet naar een afvoer warden geleid, zo moge
lijk met een hellingshoek. 
Let op: De aansprakelijkheid van de fabrikant voor eventuele gevolgschade geldt alleen wanneer bovengenoemde aanwijzingen zijn opgevolgd. OSO 
adviseert de boiler te laten installeren door een erkende vakman. 

ALGEMEEN GEBRUIK - BELANGRIJK 

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, sensorische en geestelijke vermogens of 
gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies inzake het gebruik van het toestel hebben gekregen van iemand die veran
twoordelijk is voor hun veiligheid. 
Houd toezicht op kinderen, zodat zij niet met het toestel kunnen spelen. 

Productinformatie 
Deze opslagtank voor heet water is bedoeld voor aansluiting op een hoogefficiente externe energiebron, zoals een warm
tepomp, zonnecollectoren ,  biomassa  of  stadsverwarming .  De  dompelaars  zijn  uitsluitend  bedoeld  als  back-up  en  voor  aanvullend

 gebruik .  Vermijd  om  dompelaars  als  enige  bran  van  verwarming  te  gebruiken .  Dat  zou  bovendien  tot  een  hoger 
energieverbruik en  hogere  bedrijfskosten  leiden.  

Technische gegevens 

Productcode: Gewicht DiaxHoogte Vrachtvo- AEC Volume Warmte- Classificat.ie 
kg mm lume m2 kWh/J L verlies W ErP 

PAW-TD 20 CHS -1,5kW/lx230V+spoel 1,8m2 

47 0595x1270 0,46 194 42 A 

PAW-TD 30 CHS - l,5kW/lx230V+spoel 1,8m2 

57 059Sx1750 0,62 284 46 A 
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