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WORDEN GEWIJZIGD. BEZOEK SUPPORT.ECCOTEMP.COM VOOR DE MEEST ACTUELE GARANTIE EN HANDLEIDING.

Onjuiste installatie, afstelling, wijziging, service of onderhoud kan materiële schade, persoonlijk letsel of de 

servicemonteur. 

MODEL STROOM  
U/M

TEMPERATUURSTIJGING GRADEN

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30

SH12 LPM 3.76 4.1 4.27 4.6 5 5.42 6 6.6 7.5 8.55 9.9

CEL5 LPM 1.56 1.64 1.78 1.92 2.04 2.25 2.48 2.77 3.11 3.56 4.21

CEL10 LPM 2.52 3.11 3.48 3.75 4.02 4.44 4.95 5.44 6.12 7.06 8.23
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Denemarken  Frankrijk  Italië  Nederland
Noorwegen Zweden

Oostenrijk Duitsland   Denemarken  Spanje 
Finland   Verenigd Koningkrijk Ierland   Italië
Portugal  Zweden

België   Ierland    Portugal  
Zwitserland Verenigd Koningkrijk  Spanje

Oostenrijk Duitsland    Zwitserland

TABELLA STATO/MBAR 

Nederland
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WAARSCHUWING: Deze boiler is mogelijk niet geschikt voor 
gebruik in gefabriceerde (mobiele) woningen! Controleer de 
lokale code- beperkingen met betrekking tot permanente/
vaste installaties in gefabriceerde huizen in uw omgeving.  

 
uw professionele loodgieter de basisinstructies te  
geven en aanbevelingen voor de juiste installatie en afstelling 
van de boiler; en twee, om aan de eigenaar-operator, de 
kenmerken, bediening, veiligheidsmaatregelen, onderhoud en 
probleemoplossing van de boiler uit te leggen. Deze  
handleiding bevat ook een onderdelenlijst. 
Het is absoluut noodzakelijk dat alle personen die deze  
boiler zullen installeren, bedienen of afstellen de instructies  
in deze handleiding zorgvuldig lezen, zodat ze kunnen  
begrijpen hoe ze deze handelingen moeten uitvoeren. Als u  
deze instructies of de termen erin niet begrijpt, neem dan  
contact op met onze klantenservice via  
support.eccotemp.com. 

Vragen over de bediening, onderhoud, service  
of garantie van deze boiler moeten worden gericht aan de 
fabrikant via support.eccotemp.com. 
Vernietig deze handleiding niet. Lees aandachtig en bewaar deze op een veilige plaats voor 
toekomstige referentie. 
 
Herken dit symbool als een indicatie van belangrijke veiligheidsinformatie!

WAARSCHUWING: Als de informatie in deze instructies niet precies wordt opgevolgd, kunnen een 

 WAARSCHUWING: WAT TE DOEN ALS U GAS RUIKT: 

• 
•  

gebruik geen telefoon in uw gebouw.
• Bel onmiddellijk uw gasleverancier via 

de telefoon van een buurman. Volg de 
instructies van de gasleverancier.

• Als u uw gasleverancier niet kunt bereiken, 
bel dan de brandweer.

• Keer NIET terug naar uw huis totdat u 
geautoriseerd bent door de gasleverancier 
of brandweer.
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Gebruiks- en onderhoudshandleiding
Met installatie-instructies voor de installateur 

service of onderhoud kan materiële 
schade, persoonlijk letsel of de dood 
veroorzaken. Installatie en service 
moeten worden uitgevoerd door 

servicemonteur  
of gasleverancier.

Bewaar of gebruik 

of andere brandbare materialen   
in de buurt van dit of een ander 

veroorzaken. 



Ondersteuning: Support.Eccotemp.com             Online Winkelen: eu.Eccotemp.com            Winkel Zoeker: eu.Eccotemp.com/locator 199

N
ED

ERLA
N

D
S

LET OP: SH12 IS ALLEEN VOOR PERMANENTE INSTALLATIES BINNEN. DEZE HANDLEIDING EN ALLE ECCOTEMP-INHOUD KUNNEN ZONDER KENNISGEVING 
WORDEN GEWIJZIGD. BEZOEK SUPPORT.ECCOTEMP.COM VOOR DE MEEST ACTUELE GARANTIE EN HANDLEIDING.

V
EILIG

H
EID

LEES DE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Uw veiligheid en de veiligheid van anderen is uiterst belangrijk. Er staan veel belangrijke veiligheidsberichten in 
deze handleiding en op uw boiler. Lees en houd u altijd aan alle veiligheidsmaatregelen.      Dit is het symbool 
voor een veiligheidswaarschuwing. Herken dit symbool als een indicatie van belangrijke veiligheidsinformatie! 
Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren die letsel kunnen veroorzaken.

Alle veiligheidsberichten volgen het veiligheidswaarschuwingssymbool en de woorden: "GEVAAR", 
"WAARSCHUWING", "LET OP" of  
“OPGELET”. Deze woorden betekenen:

 WAARSCHUWING - Een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel en/of materiële 

schade.

GEVAAR - Een op handen zijnde gevaarlijke situatie die de dood of ernstig letsel tot gevolg zal hebben.

 LET OP - Een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot licht of matig letsel.

VOOR UW ADMINISTRATIE 
Chrijf hier uw serienummer: #______________________________

Het serienummer vindt u op een etiket op het apparaat en/of de verpakking.  
De nietjesverkoopbon of de geannuleerde cheque vindt u hier voor een 
eenvoudige registratie. Bewijs van de originele aankoopdatum is nodig voor  
het verkrijgen van service onder de garantie..

Binnenin vindt u veel nuttige tips over hoe u uw boiler goed kunt gebruiken 
en onderhouden. Een beetje preventieve zorg van uw kant kan u tijd en geld 
besparen gedurende de levensduur van uw boiler. U vindt veel antwoorden 
op veelvoorkomende problemen in de Probleemoplossingsgids. Als u de tabel 
met tips voor het oplossen van problemen eerst doorneemt, hoeft u misschien 
niet te bellen voor service. 

GEFELICITEERD! 
U hebt zonet een nieuwe Eccotemp SH12 tankloze boiler voor het hele huis 
gekocht. Dit opent een wereld van plezier om tankloos te gaan! 

Wij raden u aan de tijd te nemen om de veiligheids- en 
installatieprocedures in deze handleiding door te nemen voordat u uw 
SH12 tankloze boiler voor het hele huis door een professionele loodgieter 
laat installeren. 

Mocht u vragen hebben, bezoek dan gerust onze helpdesk op support.
eccotemp.com. 

TOEPASSING 

Woonhuis

INSTALLATIE

Binnenshuis
KW’S

3.98 - 23.7 KW
STROOMSNELHEID

LPM

BEWAAR DE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Gebruiks- & Onderhoudshandleiding
Met installatie-instructies voor de installateur 
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN: 
LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
Zorg ervoor dat u de volledige handleiding voor gebruik en onderhoud leest en begrijpt 
voordat uw professionele loodgieter installeert of u deze boiler gebruikt. Het kan u tijd en geld 
besparen. Besteed bijzondere aandacht aan de veiligheidsinstructies. Het niet opvolgen van 
deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood. Als u problemen heeft 
met het begrijpen van de instructies in deze handleiding, of als u vragen heeft, STOP dan en 

GEVAAR!
DE WATERVERWARMER INSTALLEREN EN GOED ONTLUCHTEN 
Het niet correct installeren van de boiler binnenshuis zoals beschreven in de installatie-instructies 
in deze handleiding kan leiden tot een onveilige werking van de boiler. Om het risico van brand, 

dat u de rookgasafvoer controleert bij de eerste keer opstarten; en daarna minstens jaarlijks. 
Raadpleeg het gedeelte Onderhoud en Reiniging van deze handleiding voor meer informatie over 
inspectie van de rookgasafvoer. 

WAARSCHUWING! 

verfverdunners, enz.) en de dampen die ze produceren zijn buitengewoon gevaarlijk. Gebruik of 

buurt van een boiler of een ander apparaat. Zorg ervoor dat u de labels op de boiler leest en volgt, 
evenals de waarschuwingen in deze handleiding. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot materiële 
schade, lichamelijk letsel of de dood. 

Boiler heeft een hoofdbrander- vlam.  
De vlam van de hoofdbrander: 

1. Kan op elk moment optreden.
2. Zal ontvlambare dampen laten 

ontbranden.

Dampen:

1. Kunnen niet worden gezien
2. Zijn zwaarder dan lucht
3. Kunnen zich een heel eind 

verplaatsen op de vloer
4. Kunnen worden vervoerd van 

andere kamers naar de vlam 
van de hoofdbrander door 
luchtstromen.

Installatie:  
Installeer geen boiler waar brandbare producten worden opgeslagen of gebruikt, tenzij de vlam van de hoofdbrander 
minimaal 18” boven de vloer is. Dit vermindert, maar elimineert niet, het risico dat dampen worden ontstoken door de 
vlam van de hoofdbrander.

Lees en volg de waarschuwingen en instructies van de boiler. Als de gebruikershandleiding ontbreekt, neem dan 
contact op met de verkoper of fabrikant. 

ernstige brandwonden veroorzaken

Ebruik of bewaar geen ontvlambare producten zoals 
benzine, oplosmiddelen of lijmen in dezelfde kamer 
of in de buurt van de boiler. 

Houd brandbare producten: 
1. Ver weg van boiler
2. In goedgekeurde containers
3. Goed gesloten
4. Buiten het bereik van kinderenBen chiusi
5. Fuori dalla portata di bambini

GEVAAR
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GEVAAR!
INSTELLING WATERTEMPERATUUR 

Veiligheid en energiebesparing zijn factoren 
waarmee rekening moet worden gehouden bij 
het selecteren van de watertemperatuurinstelling. 
Watertemperaturen boven 125°F (51°C) kunnen 
ernstige brandwonden of de dood door verbranding 
veroorzaken. De thermostaat is bij levering 
ingesteld op 43°C (110 ° F). Zorg ervoor dat de 
waarschuwingen op het hieronder afgebeelde label 
leest en volgt.

gebruikt bij het bepalen van de  
juiste watertemperatuur voor uw huis.

GEVAAR: Huishoudens met kleine kinderen, 
gehandicapten of ouderen hebben mogelijk 
een temperatuurinstelling van 120°F (51°C) of 
een lagere temperatuur nodig om contact met 
"HEET" water te voorkomen. 

de brander aan staat. Om de watertemperatuur 
te vinden die wordt afgeleverd, zet u een 
warmwaterkraan open en plaatst u een 
thermometer in de waterstroom en leest u de 
thermometer af. 
De temperatuur van het water aan de uitlaat van 
de boiler is te regelen door de temperatuur in te 
stellen op de meegeleverde afstandsbediening of 
met de Eccotemp SLIMME  
standaardtemperatuur was ingesteld op 110°F 
(43°C) voordat deze werd verzonden vanuit de 
fabriek.

KENNISGEVING: Wanneer deze boiler voorziet 
in algemene warmwaterbehoeften voor gebruik 
door individuen, wordt een thermostatisch 
geregelde mengklep aanbevolen om de 
watertemperatuur op het gebruikspunt te 
verlagen om het risico te verminderen   

contact op met een erkende loodgieter of de 
plaatselijke sanitairautoriteit. 

KENNISGEVING: De fabrieksinstelling staat 
bedrijfstemperaturentussen 78°F (26°C) en 140°F 
(60°C) toe.  

LET OP: Dit is een op afstand bedienbare 
tankloze boiler. Dit betekent dat de temperatuur 
moet worden ingesteld met de meegeleverde 
afstandsbediening of met de Eccotemp SLIMME 

stroming geactiveerd en past indien nodig 
gasvlammen aan om water te verwarmen. 
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120°F
125°F
130°F
135°F
140°F
145°F
150°F
155°F

(48°C)
(51°C)
(54°C)
(57°C)
(60°C)
(62°C)
(65°C)
(68°C)

Tijd/remperatuur-relatie in brandwonden 

Tafel ter beschikking gesteld door Shriners Burn Institute 

Meer dan 5 minuten 
1 1/2to 2 minutes 

Ongeveer 30 seconden
Ongeveer 10 seconden
Minder dan 5 seconden
Minder dan 3 seconden
Ongeveer 1 1/2 seconde

Ongeveer 1 seconde 

Watertemperatuur Tijd om een ernstige brandwond te veroorzaken 
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GEVAAR!
AARDGAS EN VLOEIBAAR AARDOLIEMODEL 

Aan zowel vloeibaar propaan als aardgas is een geurstof toegevoegd om een gaslek te detecteren. 
Sommige mensen kunnen deze geurstof fysiek niet ruiken of herkennen. Vraag de gasleverancier 
als u niet zeker of onbekend bent met de geur van vloeibaar propaan of aardgas. Andere 
omstandigheden, zoals "geurvervaging", waardoor het geurmiddel in intensiteit afneemt, kunnen 

sopje.

• Gasdetectoren worden aanbevolen in toepassingen met vloeibaar propaan en aardgas en hun 
installatie moet in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van de fabrikant van de 
detector en/of lokale wetten, regels, voorschriften of gebruiken.

• Boilers die gebruikmaken van vloeibaar propaan en aardgas werken anders. Gelieve te 
verzekeren 

• Om mogelijke schade aan apparatuur, persoonlijk letsel of brand te voorkomen, mag u de 
boiler niet aansluiten op een brandstof die niet in overeenstemming is met het 

 

• Boilers met vloeibaar propaan en aardgas mogen niet onder de kwaliteitsgraad worden 
 

 
lokale gemeenten voor installatiebeperkingen op basis van locatie in uw woning.

• Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van vloeibaar propaan en aardgas. Ze zijn zwaarder 
dan lucht en verzamelen zich eerst in lagere gebieden waardoor het moeilijk te detecteren is op 
neushoogte.

• Voordat u de boiler probeert te bedienen, moet u kijken en ruiken naar gaslekken. Gebruik 
een zeepoplossing om alle gasaansluitingen en verbindingen te controleren. Borrelen bij een 
verbinding duidt op een lek dat moet worden gecorrigeerd. Als u ruikt om een gaslek te 
detecteren, moet u ook in de buurt van de vloer ruiken.

•  
gasdetectoren, enz., om lekken in gastoepassingen te detecteren.

 LET OP: Als er een gaslek aanwezig is of wordt vermoed:

• Probeer NIET zelf de oorzaak te vinden.
• Probeer GEEN apparaten te verlichten.
• Raak GEEN elektrische schakelaar aan.

• Gebruik GEEN telefoon in uw gebouw.
• Verlaat het huis onmiddellijk en zorg ervoor dat uw gezin en huisdieren ook vertrekken. 

Laat de deuren open voor ventilatie en neem contact op met de gasleverancier, een 
erkend servicebureau of de brandweer.

• Blijf uit de buurt van het huis (of gebouw) totdat de serviceaanvraag is gedaan, het lek is 

V
EI

LI
G

H
EI

D



Ondersteuning: Support.Eccotemp.com             Online Winkelen: eu.Eccotemp.com            Winkel Zoeker: eu.Eccotemp.com/locator 203

N
ED

ERLA
N

D
S

LET OP: SH12 IS ALLEEN VOOR PERMANENTE INSTALLATIES BINNEN. DEZE HANDLEIDING EN ALLE ECCOTEMP-INHOUD KUNNEN ZONDER KENNISGEVING 
WORDEN GEWIJZIGD. BEZOEK SUPPORT.ECCOTEMP.COM VOOR DE MEEST ACTUELE GARANTIE EN HANDLEIDING.

V
EILIG

H
EID

Voor uw veiligheid moet de informatie in deze handleiding worden opgevolgd om het risico te mini-
 

elektrische schokken of om materiële schade, persoonlijk letsel of overlijden te voorkomen. 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

WAARSCHUWING! 

Laat de installateur u de locatie van de gasafsluitklep laten zien en hoe deze indien nodig kan worden 
afgesloten. Schakel de handmatige afsluitklep uit als de boiler is blootgesteld aan oververhitting, brand, 
overstroming, fysieke schade of als de gastoevoer niet wordt afgesloten. 

• Lees deze handleiding volledig door voordat u de boiler installeert of bedient.

• Gebruik deze boiler alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in deze handleiding voor 
gebruik en onderhoud.

•  
de meegeleverde installatie-instructies.

• Tenzij aanbevolen door een Eccotemp-technicus, moeten alle vervangende onderdelen en het 

Lees en volg deze veiligheidsinformatie zorgvuldig. 

Model: SH12

Opgegeven M

Dagelijks 
elektriciteitsverbrui k 
Qelec

kWh 0.081

Dagelijks 
brandstofverbruik Qfuel kWh 7.792

Geluidsvermogensniveau 
LwA dB 63

Emissie van 
mg/kWh 53

Model: SH12

Opgegeven M

Waterverwarmingsene 
rgie  A

Waterverwarmingsene 
rgie  % 77.5

Jaarlijks 
elektriciteitsverbr uik 

kWh 18

Jaarlijks 
brandstofverbruik GJ 6
Geluidsvermogensnive 
au

dB 63

Dagelijks 
elektriciteitsverbrui k 
Qelec kWh 

kWh 0.081

Dagelijks 
brandstofverbruik 
Qfuel kWh

kWh 7.792

ErP-gegevens - EU 814/2013 Productdetails
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De Eccotemp SLIMME WONING SH12-boiler installeren  

• Installatieafstanden kunnen verschillen per lokale code. Het is de verantwoordelijkheid van de 

• 
 

uitgangsgebied, moet deze minimaal 16,5 ft. (5 m) of meer verwijderd zijn van de uitgang.

• De ontluchtingspijp moet minimaal 5 cm uit de muur steken. De terminal moet minstens 50 cm 
verwijderd zijn van obstructie en moet goed worden geventileerd.

• Ontluchtingspijp moet 3° naar beneden hellen om condenserend water te voorkomen en te 
beschermen tegen binnendringende regen.

• Ontluchtingspijp moet directe, sterke wind vermijden, omdat de afzuiging een storing veroorzaakt.

• 
installatie en onderhoud. Er moet voldoende ruimte zijn voor onderhoud.

• 

• Bij het bepalen van de bodemvrijheid moet er een ruimte van 15,2 cm (6 inch) worden 
aangehouden tussen de ontluchtingspijp en brandbaar materiaal. Er moet een zijwandafstand van 
10 inch (25,4 cm) eneen bovenafstand van 16 inch (40,6 cm) worden aangehouden.

• 

•  
 

raadplegen.

• Het stopcontact dat de boiler verbindt, moet correct worden geaard met een aardlekschakelaar.

• De boiler mag niet worden geplaatst in een gebied waar lekkage van de warmtewisselaar of 
aansluitingen leidt tot schade aan het aangrenzende gebied of aan lagere verdiepingen van de 
constructie. Als dergelijke gebieden niet kunnen worden vermeden, wordt aanbevolen om een 
geschikte opvangbak onder de waterverwarmer te plaatsen die voldoende is gedraineerd. De pan 
mag de verbrandingsluchtstroom niet belemmeren.

• Het wordt niet aanbevolen om deze boiler te installeren binnen 6 ft. (1.82m) van wasdrogers. Was 
drogers produceren overtollig pluis/materiaal waarvan bekend is dat het brandbaar is.

• 
ontluchtingslengte en het aantal ellebogen dat nodig is voor ontluchting te minimaliseren.

Locatie
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De SH12-boiler moet door professionals worden geïnstalleerd. Een onjuiste installatie kan 

Als u de boiler niet door een professional laat installeren, vervalt uw garantie. 
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Bijtende atmosfeer

• De lucht in schoonheidssalons, stomerijen, fotolabs en opslagruimten voor bleekmiddelen in 
poedervorm en poeders of chemicaliën voor zwembaden bevatten vaak aerosolische 

•  
wanneer deze door een gasvlam gaat, komen er corrosieve elementen vrij die de levensduur 
van elk gasverbrandend apparaat verkorten.

• Drijfgassen van gewone spuitbussen of gaslekken van airconditioning en koelapparatuur zijn zeer bijtend 
na het passeren van een vlam.

• De garantie op de boiler vervalt wanneer het falen van de boiler te wijten is aan werking in een corrosieve 
atmosfeer.

OPMERKING: De boiler mag niet worden geïnstalleerd in de buurt van een luchttoevoer die 

VERVOLG... 

•  
 

 
verdunners, oplosmiddelen of verwijderaars.

•  
Vanwege natuurlijke luchtbeweging in een kamer of andere besloten ruimte, kunnen brandbare dampen 

 
 

veroorzaken die kan leiden tot ernstige brandwonden, de dood of materiële schade.

• Het verhogen van de boiler zal de mogelijkheid om de damp 

verminderen, maar niet elimineren.

• 
directe ontsteking en de hoofdbrander niet minder zijn dan 18 inch. (45,7 cm) boven de garagevloer.

• 

• De boiler moet zo worden geplaatst dat deze niet wordt blootgesteld aan fysieke schade, 
bijvoorbeeld door bewegende voertuigen, overstromingen, enz.

• Voor andere toestellen dan een toestel met directe ontluchting, moet het toestel zo dicht 
mogelijk bij een schoorsteen of gasafvoer worden geplaatst.

• 

•  
 

contact op met lokale gemeenten voor uitsluitingen en beperkingen.

• 
(1,2 m) zou moeten 
worden onderhouden.

• Als de spelingen die vermeld staan op het instructie-/waarschuwingslabel op het voorpaneel van de 
kachel 
verschillen, installeer de boiler volgens de spelingen vermeld op het label.

WAARSCHUWING: Brandbare constructie verwijst naar aangrenzende wanden en 
plafonds en zou niet moeten worden verward met brandbare of ontvlambare producten 
en materialen. Brandbare en/of ontvlambare producten en materialen mogen nooit in de 
buurt van dit of een ander gastoestel worden bewaard.

Locatie
IN

STA
LLATIE
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voorzieningen voor verbrandings- en ventilatielucht moeten voldoen aan de codes en 
normen waarnaar wordt verwezen.
Verbrandings- en ventilatielucht

Een besloten ruimte is er een met een volume van minder dan 50 kubieke voet (15,2 
m) per 0.29 KW van de totale invoer van alle apparaten binnen die ruimte. 
De lucht moet worden aangevoerd via twee permanente openingen met een gelijk 
oppervlak. De ene moet binnen 30,4 cm boven de vloer worden geplaatst en de 
andere  
binnen 12 inch (30,4 cm) onder het plafond.  
De minimale netto vrije ruimte van elke opening mag niet minder zijn dan  

 
apparaten in de behuizing (maar niet minder dan 100 vierkante inch (254  
cm), als elke opening communiceert met andere niet-beperkte gebieden  
binnen het gebouw. 
Bij gebouwen met een ongewoon strakke constructie moet de  
verbrandings- en ventilatielucht van buiten worden aangevoerd, of een vrij  
geventileerde zolder of kruipruimte. Als lucht van buiten wordt aangevoerd,  
rechtstreeks of via verticale kanalen, moeten er twee openingen zijn zoals  

 
 

van de totale ingangswaarde van alle apparaten in de behuizing. 

Als horizontale kanalen worden gebruikt om met de buitenlucht te communiceren, moet elke opening een minimale netto 
 

totale ingangswaarde van alle apparaten in de behuizing. Als er kanalen worden gebruikt, mogen de minimumafmetingen van 
rechthoekige luchtkanalen niet minder zijn dan 4 inch (10,1 cm). 

Meegeleverde onderdelen 

Inspecteer de boiler op mogelijke schade. Controleer de markeringen op het gegevensplaatje van de boiler 
om er zeker van te zijn dat het geleverde type gas overeenkomt met de vereisten van de boiler. Controleer of 
alle meegeleverde onderdelen aanwezig zijn (zie hieronder).

KENNISGEVING: Als de boiler wordt geïnstalleerd in een onbegrensde ruimte binnen een gebouw met 

voldoende voor een goede verbranding en moet er ventilatielucht worden gemaakt.

LET OP: Indien de kanaalopeningen die verbrandings- en ventilatielucht aanvoeren, moeten worden 
afgedekt met een scherm of rooster, dan moet de netto vrije ruimte (openingen in het materiaal) van 
het afdekmateriaal worden gebruikt bij het bepalen van de grootte van de openingen. Beschermende 
afscherming voor de openingen MOET NIET kleiner zijn dan ¼ ”(63 cm) om verstopping door pluisjes of 
ander vuil te voorkomen. 

Typische Installatie

Aanbevolen maar niet inbegrepen onderdelen

Deze items zijn niet inbegrepen, maar worden aanbevolen en kunnen worden gekocht op eu.eccotemp.com 

¾”(1,9 cm) T-stukmet

adapter
cm (1/2 inch) zeskan-

Overdrukventiel van 1,9 cm (3/4 
inch)
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Typische Installatie

Alleen voor demonstratiedoeleinden. Raadpleeg 
-

structies.

*

(15,2 cm) 

Muurhuls

Minimale hoek van 3 °

Handmatig 
Gastoevoerleidi  ng 
afgesloten Ventiel

Koudwaterleid
ing afsluitklep

Handmatig gas  
Afsluitklep van het apparaat 

1/2" BSPP(G)
1/2" BSPP(G)

(1.27cm)
(1.27cm)

6" luchtspleet 
geschikte afvoer)

Aftapkraan

Druk 
Overdrukventiel 

Te warm Waterkraan 

Ontlastklep

Ventilatieafsluiting
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• Installeer een terugslagklep tussen de boiler en de waterafsluitklep (zie 
afbeelding rechts).

• Isoleer zowel koud- als warmwaterleidingen om energie te besparen en 

• Installeer een afsluitklep in de buurt van de inlaat van de boiler voor 
onderhouds- en aftapdoeleinden. Voordat u de watertoevoerleiding op de 

afdichtingsmateriaal enz. in de leiding. Sluit aan op de waterinlaat en 
controleer vervolgens de waterdruk. Sluit de afsluitklep en reinig het 

• Zorg ervoor dat de hendel van de stroombegrenzer rechtop staat, zoals in 
het schema rechtsaf. U past dit indien nodig seizoensgebonden aan om de 
gewenste temperaturen te bereiken.

Als een boiler is geïnstalleerd in een gesloten watertoevoersysteem, zoals een een 
terugstroombeveiliger in de koudwatertoevoerleiding, moet voorzien zijn in middelen 
om thermische uitzetting te beheersen. Neem contact op met de waterleverancier of de 
plaatselijke sanitairinspecteur over hoe deze situatie te beheersen. 

LET OP: Deze boiler mag alleen worden gebruikt bij de volgende condities van het watertoevoersysteem: • 

• Met schoon, drinkbaar water zonder bijtende chemicaliën, zand, vuil of andere verontreinigingen.
• Met inlaatwatertemperaturen boven 32°F (0°C), maar niet hoger dan 120°F (48°C).
• Vrij van kalk- en kalkaanslag.
• Keer de aansluitingen voor warm en koud water NIET om. De boiler werkt niet.
 
Om een goede werking van de boiler te garanderen, moeten de volgende richtlijnen voor waterdruk worden gevolgd:

• Voor het gebruik van de tankloze boiler SH12 op gas is een minimaal waterdebiet van 3,7 l/min nodig om te 
activeren en 2,3 LPM om de activering te behouden.

• 
•  

kPa) worden gezorgd. De meting moet worden berekend aan de hand van de afstand tussen de 
waterinlaat van de boiler (maaiveld) en de warmwaterkraan (bovenste verdieping).

• Bronwatersystemen moeten worden ingesteld op een bereik van 50-60 psi (344-413 kPa).
• Wanneer het water wordt aangevoerd vanuit een watertoevoertank, moet rekening worden gehouden 

met de hoogte van de tank en de diameter van de leidingen en hun relatie met de waterdruk. 
Zwaartekrachtwaterdruk wordt niet aanbevolen.

KENNISGEVING: Pas geen hitte toe op de WARM of KOUD wateraansluitingen. Elke warmte die wordt toegepast 

  
 
LET OP: Als de waterdrukweerstand van een douchekop te hoog is, zal de brander in de boiler niet  

LET OP: Als u mengkranen op de uitlaat gebruikt, kies er dan een die voorkomt dat de koudwaterdruk  
het overwint van de druk van de warmwaterleiding.

Zorg ervoor dat u de waterinlaat en de warmwateruitlaat aansluit zoals weergegeven op de boiler op 
bladzijde 207. Indien omgedraaid, zal de boiler niet werken.

zodat de boiler indien nodig gemakkelijk kan worden losgekoppeld voor onderhoud. 

met lokale codes. Gebruik goedgekeurde sanitair materialen en gereedschappen. 

Wateraansluitingen
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• De handmatige afsluiter van het gastoestel moet op het moment 

boiler (zie diagram links).
• De aftakgastoevoerleiding naar de boiler moet een schone 

zwarte stalen buis of ander goedgekeurd gasleidingmateriaal 
zijn.

•  
gastoestelconnector moet in de gasleiding dichtbij de boiler 

• Onderaan de gasleiding moet een sedimentvanger worden 

• De inlaatgasdruk naar de boiler mag niet hoger zijn dan 14 
inch (35,5 cm) w.c. voor vloeibaar propaangas. Voor de 
aanpassing van de invoer wordt de minimale inlaatgasdruk 
(met hoofdbrander ingeschakeld) weergegeven op het 
gegevensplaatje van de boiler. Als er hoge of lage gasdrukken 
aanwezig zijn, neem dan contact op met uw gasleverancier 
voor correctie.

• De waterverwarmer en zijn individuele afsluitklep moeten 
worden losgekoppeld van het gastoevoerleidingsysteem 
tijdens elke druktest van dat systeem bij testdrukken van meer 

•  
gastoevoerleidingsysteem door de individuele handmatige 
afsluitklep te sluiten tijdens een druktest van het 
gastoevoerleidingsysteem bij testdrukken gelijk aan of 

• 
boiler aan te sluiten.

WAARSCHUWING: Probeer deze boiler niet om te bouwen voor gebruik met een ander type gas 
anders dan het type dat op het typeplaatje staat. Een dergelijke conversie kan leiden tot gevaarlijke 
bedrijfsomstandigheden. Laat een professional de gasleiding aansluiten. 

Met betrekking tot de UITLAAT VOOR HEET WATER: 
• Verbindingen tussen de boiler en het gebruikspunt(en) 

moeten zo kort en direct mogelijk zijn.
• 
• Om energie te besparen en warmteverlies te minimaliseren, 

wordt isolatie van warmwaterleidingen aanbevolen.
• 

boiler aan te sluiten.

LET OP: De druk van warm water kan variëren als er meer dan 
twee kranen (apparaten, armaturen, enz.) tegelijkertijd worden 
gebruikt.

LET OP: De leidingen MOETEN volledig afgetapt kunnen worden. 
Als de warmwaterkranen zich op een hoger punt dan de boiler 
bevinden, plaats dan een aftapkraan op het laagste punt (zie 
diagram rechtsaf). 

, vooral niet 
als het om een buis gaat  waarbij compound wordt gebruikt, omdat de boiler kan worden beschadigd.

De verbinding die op de schroefdraadverbindingen van de gasleidingen wordt gebruikt, moet van het type zijn 
dat bestand is tegen de werking van vloeibaar propaangas. Gebruik compound spaarzaam en gebruik alleen op 
buitendraad.

Wateraansluitingen

Levering Van Gas

1/2" BSPP(G)
1.27cm
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elke druktest van de gastoevoerleiding bij een druk gelijk aan of minder dan 1/2 psi (14” w.c.). 

De Eccotemp SLIMME
ft). Installatie en gebruik van de Eccotemp  SLIMME 

SLIMME 
SH12 boven 5000 ft. (1524 m) wordt niet aanbevolen.

WAARSCHUWING: Gebruik nooit een open vlam om te testen op gaslekken, aangezien dit kan leiden tot materiële 
schade, persoonlijk letsel of de dood. 

Gebruik GEEN industriële gasregelaar. 

De boiler en de gasaansluitingen moeten bij normale bedrijfsdruk op lekken worden getest voordat deze in gebruik 
worden genomen.
• Zet de gasafsluitklep (pen) naar de boiler aan.
• Gebruik een in de handel verkrijgbare lekdetector of zeepoplossing om te testen op lekken bij alle aansluitingen en 

• Alle aansluitingen moeten ook op lekkage worden getest nadat de boiler in gebruik is genomen. 

Bij de warmwaterontlastklep van de boiler moet tijdens de installatie een nieuwe overdrukklep worden 
geïnstalleerd die voldoet aan de codes van uw gemeente. Lokale codes regelen de installatie van 
overdrukkleppen. Overdrukventielen zijn niet bij uw boiler inbegrepen, maar zijn te koop op  
eu.eccotemp.com

•  
de boiler zoals aangegeven op het gegevensplaatje.

• De KW-waarde van de veiligheidsklep moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de KW-ingang van de boiler zoals 
aangegeven op de gegevensplaat.

• 
• Afvoer van de overdrukklep moet naar een geschikte afvoer worden geleid om mogelijke waterschade te 

voorkomen. De gebruikte leidingen moeten van een goedgekeurd type zijn voor de distributie van warm 
water.

• 
•  

volledige afvoer (door zwaartekracht) van de overdrukklep en afvoerleiding mogelijk te maken.
• Het uiteinde van de afvoerleiding mag niet zijn voorzien van schroefdraad of verborgen en moet worden 

LET OP: Het onderstaande diagram illustreert een overdrukventiel. Als lokale codes een combinatietemperatuur- 
en overdrukventiel vereisen, kan een verlengstuk nodig zijn.    

LET OP: Lokale codes regelen de installatie van ontlastkleppen. 
Als lokale codes vereisen dat een temperatuur- en overdrukventiel 

overdrukventiel van het type 40XL Watt of een gelijkwaardig model 
aan. 
LET OP: Handmatige bediening van ontlastkleppen moet minstens 
eenmaal per jaar worden uitgevoerd. Schakel de elektrische stroom 
en de gasafsluitklep uit. Til de hendel op de overdrukklep op en 
laat deze los, en controleer de  
handmatige bediening van de overdrukklep. U moet 
voorzorgsmaatregelen nemen om contact met het hete water dat 
uit de veiligheidsklep komt te vermijden en waterschade te
KENNISGEVING: Als de overdrukklep op het systeem periodiek 
leegloopt, kan dit komen door thermische uitzetting in een 

waterleverancier of de plaatselijke sanitairinspecteur over hoe deze 

Ontlastklep

Lek Testen 

Hoge Hoogte 

Druktesten van het gastoevoersysteem 

1/2" BSPP(G)

Drukventiel

Luchtopening 
15,2 cm (6 inch)

Afvoerleiding (naar 
goede afvoer)

Water-
afvoer
heet

Koudwater-
afsluiter

1/2" BSPP(G)
(1.27cm) (1.27cm)
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Voor onderhouds- en inspectiedoeleinden moeten de 
volgende gaten worden gemaakt:

• Twee (2) inspectieopeningen die toegang geven tot 
ontluchting. Een (1) van deze openingen moet zich 
dicht bij de pl ek bevinden waar de ontluchtingspijp 
het plafond binnenkomt. De andere opening moet in 
de buurt van de ontluchting zijn.

• Een ventilatiegat met een oppervlakte van 16 vierkante 
inch (103 cm)  de opening moet minstens elke 10 ft. (3 
m) worden gemaakt.

MERK OP:

nissen, kasten en garages en mogen geen brandbaar mate-
riaal raken. 

Als de ontluchtingsleiding door een gesloten ruimte gaat, wikkel de ontluchtingspijp dan in met brandbaar 

brandbare materialen. Er moet een minimumafstand van 15,2 cm tussen de ontluchtingspijp en het plafond worden 
aangehouden.

De boiler moet naar buiten worden ontlucht. De afsluiting moet 50 cm verwijderd zijn van obstakels en de afsluiting 

een bestaande ventilatieopening of schoorsteen: hij moet apart worden geventileerd van alle andere apparaten, de 
warmtewisselaar en eventuele openbare schoorstenen of schoorstenen van het gebouw. 

kanalen of kanalen met interne plastic coatings.) Het wordt aanbevolen om de meegeleverde ontluchting te gebruiken. 

De meegeleverde ontluchting moet worden gebruikt. Zo niet, dan moet een afsluitkap met een scherm worden 
gebruikt. (Zie bladzijde 214). Verwijder de klembeugel niet. De terminaluitlaat mag niet worden afgedekt. 

Gebruik een ontluchtingspijp met een anti-
ontkoppelingsstructuur. Het gebruik van siliconen voor 
hoge temperaturen (500°F, 260° C) kan nodig zijn om 
ontluchtingsaansluitingen af te dichten. Om per ongeluk 

het uiteinde en nog een kraal tegen de gewrichtszijde 
van de stopkraal.

Volg de installatie-instructies van de ontluchtingsfabrikant. De boiler kan zowel horizontaal als verticaal worden 
ontlucht. 

Ontluchtingspijpkanalen moeten zowel horizontaal als verticaal goed worden ondersteund. 

Ondersteunende hangende banden moeten worden gebruikt. Draad niet gebruiken. (Zie diagram hierboven).

WAARSCHUWING: Raadpleeg bladzijde 204-206 voor afstanden van brandbare materialen. 

Ontluchting

* Gebruik de juiste steunriemen 

NEE JA

GEVAAR: Als de ontluchtingsadapter niet wordt geïnstalleerd en de boiler niet naar buiten wordt  
ontlucht, zoals beschreven in het gedeelte Ontluchting van deze handleiding, leidt dit tot een onveilige 

goed is geventileerd en voldoende luchttoevoer heeft voor een goede werking, zoals beschreven in het 
gedeelte Ontluchting van deze handleiding. 

(15.2cm)

(61cm)

(.6 cm) (.3m)

(25 cm) (25 cm)

10" 10"

Voor het afvoeren van condensaat 
in overeenstemming met de lokale 
voorschriften

klaring

opwaartse hellingper voet

Steunhanger
condensaat

ontluchtings
adapter

adapter
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Het systeem werkt niet als er sprake is van overmatige beperking  

gebruikt met 4 m en drie ellebogen kunnen worden gebruikt met 3m 
ontluchtingspijp. 

Een elleboog van 90° komt overeen met 1 m rechte buis. Een bocht van 45° 
komt overeen met 2 ft. 6inch (0.7m) rechte  
buis. 

De afsluitingselleboog telt niet als een elleboog bij het  
bepalen van de totale ontluchtingslengtes. 

onderstaande afbeelding). Dit zorgt ervoor dat al het condensaat dat tijdens 
de werking van de boiler wordt gevormd, uit de boiler wordt afgevoerd. 

om met een neerwaartse helling te ventileren, maar een UL-goedgekeurde 
roestvrijstalen condensaatval van  

 
het begin van de horizontale run (zie Pag. 215 “Typische horizontale 

 
OPWAARTSE Helling”of bladzijde 211“ Standaard verticale  
ventilatie-afsluiting” voor voorbeelden). 

Aantal 
ellebogen 90 ° 

(bochten)
lengte van

1

2

3

5m

4m

3m

Eén (1) 90° elleboog komt 
overeen met een 3,3 Ft. 
(1 m) rechte buis 

Minimale ventilatie-lengte 

De ontluchting kan zo kort zijn als 

van de ventilatieopening via een zijwand 

van 90° bij de installatie is inbegrepen en 

  Zorg ervoor dat de  
naad van de ontluchtingspijp horizontaal 
loopt naar de  
bovenkant van de installatie (zie 
afbeelding links)  

Condensaat Aftappen  

In bepaalde omstandigheden kunnen installaties in niet-geconditioneerde ruimtes of met lange horizontale of 
verticale banen condenswater ophopen. 
Condensaat staat bekend als zuur; raadpleeg de lokale, staats- (provinciale) of federale codes voor de juiste 
verwerkingsmethoden. 
Om te voorkomen dat condensaat terugstroomt in de boiler, raden we aan een condensaatafvoer te installeren in 
een horizontale ontluchtingssectie zo dicht mogelijk bij de ontluchtingsaansluiting van de boiler.

LET OP:  Als de juiste condensaatprocedures niet worden gevolgd, vervalt de garantie. 

Ontluchting

Ventilatienaad
1/4'' (0.63cm) per voet 
neerwaartse helling

Meer dan 12 inch

binnen 
30,4 cm 
12 inch 

minimum
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Afstandsvereisten van ontluchtingsaansluitingen tot gebouwopeningen 

Houd de volgende afstanden tot elke opening in een 
gebouw: 

• 4’ (1,2 m) lager, 4’ (1,2 m) horizontaal van, 
of 1’ (0,3 m) boven een deur, bedienbaar 
raam of zwaartekrachtluchtinlaat in een 
gebouw.

• 3' (1 m) boven elke geforceerde 
luchtinlaat binnen 10’ (3 m).
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Illustratie

A)   Een minimale vrije waarde die is bepaald door testen in overeenstemming met artikel 5.20, of;

B)   Een verwijzing naar de volgende voetnoot:

      “Afstanden in overeenstemming met lokale installatiecodes en de eisen van de gasleverancier.”

• Een ontluchting mag niet direct boven een trottoir of verharde oprit eindigen die zich tussen twee 
eengezinswoningen bevindt en beide woningen bedient.

• Alleen toegestaan als veranda, terras of balkon volledig open is aan minimaal twee kanten onder 
de vloer.

Ontluchting
Afsluitingsafstanden

1,2 m (4)

1,2 m
(4)

0,3 m
(1) 1 m

(3)
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Raadpleeg de onderstaande afbeelding en tabel voor de meegeleverde/verkochte afzonderlijk 

en ontluchtingsvereisten. 

Naam van onderdeel SKU#

Eccotemp 90 graden elleboog 1200031

inbegrepen) 
1001029

Eccotemp muurhuls 1200034

Eccotemp 18’’ (45,7cm) Vent 12000300

90 ° afsluitingselleboog 

Afsluitingsbox

Afsluitkap

Ontluchting
Ontluchting met meegeleverde ontluchtingsset. 

Optionele ontluchtingsuitein-
den worden apart verkocht 
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Alleen de ventilatieset van 2,5 inch (6,3 cm) die bij de Eccotemp SLIMME  SH12 wordt 
geleverd of goedgekeurde roestvrijstalen ventilatie moet worden gebruikt voor installatie.  
De muurhuls vereist mechanische ondersteuning van de muur die voldoende is om  
eventuele incidentele belastingen op het systeem te dragen. Als de muur niet voldoende  
is om de muurhuls te ondersteunen, dan is een passende aanvullende omlijsting en/of  
blokkering vereist. 

Installatieprocedure 

Maak een opening voor de muurhuls in de muur. De opening moet een diameter van 6-1/2 
inch  
(16,5 cm) hebben voor een ventilatiesysteem van 3 inch (7,6 cm). De opening moet rond zijn. 

De opening moet geschikt zijn voor het ventilatiesysteem van 3 inch (7,6 cm) en de muurhuls. 
Raadpleeg de handleiding of bouwvoorschriften voor de afstand tot brandbare materialen. 

De muurhuls is ontworpen om zich aan te passen aan elke wanddikte van 3-1/2’’ tot 6’’ (15,2  
cm) dik. Als de muur dikker is dan 15,2 cm, kan de muurhuls worden verlengd met behulp van 
een snaplock met een diameter van 15,2 cm of een gegalvaniseerde pijp met een lengte van 
15,2 cm.

Selecteer de helft van de muurhuls met grotere diameter voor de buitenkant van de muur. 

• 

gebouw houdt. Zorg voor voldoende afdichting.

• Plaats dit deel van de muurhuls van buitenaf in het voorbereide gat. Bevestig de montage in de 
voorbereide opening met behulp van bevestigingsmiddelen zoals aangegeven door omhulsel 
of structurele elementen, en sluit de schroefkoppen af met meer afdichting.

Gebruik 4 hollewandankers met een diameter van minimaal 1/8” (. 3 cm) en van de juiste lengte 
voor de dikte van de omhulling, als de ommanteling van spaanplaat of ander samengesteld 

omhulsels of onderdelen. Gebruik geschikte metselwerkankers bij het passeren door massieve 
metselwerkwanden. Plaats de decoratieve omhulling terug rond de muurhuls. Dit geheel kan 

• Schuif het binnenste gedeelte van de muurhuls in het binnenste gat. Zorg ervoor dat de 
muurhulshelften binnen en buiten elkaar minstens 2,54 cm overlappen. Als er onvoldoende 
overlap is, verleng het binnengedeelte dan met een enkelwandige verzinkte buis.

• Bevestig het ventilatiegedeelte dat door de muurhuls steekt aan de 90 graden elleboog die aan 
de boiler is bevestigd.

• De uitlaatpijp moet ongeveer 3 graden schuin naar beneden zijn gericht om te voorkomen dat 
regen (of condensatie in de boiler) door de uitlaatpijp komt.

Ontluchting
Installatie 

LET OP: Volg de installatie-instructies van de ventilatie-fabrikant, aangezien het ontwerp kan 
afwijken per fabrikant.  
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• De ontluchtingspijp moet 7 cm vrije ruimte hebben in elke richting vanaf het punt dat deze 
door een muur gaat.

• De locatie van de opening in de muur moet worden beschermd tegen mogelijke schade en 
brandbare materialen te allen tijde na installatie.

• De locatie van de uitlaatpijp en de omringende niet-brandbare bouwmaterialen moet 
voldoen aan de vereisten zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding en op bladzijde 
211, 212, 213, 214 en 217.

• Er mogen geen andere inlaat- of uitlaatopeningen zijn binnen 60 cm van de uitlaatpijp.
• De ontluchtingspijp moet de aansluitbocht met scherm gebruiken die in de ventilatiekit zit 

in de buurt van de boiler en het ventilatiesysteem te beschermen.
• Het uiteinde van de uitlaatpijp moet worden bevestigd met 

zelftappende schroeven, klemmen, brandvertragende kit of cement.
• De uitlaatgassen van de boiler mogen niet door woonruimtes binnen worden geleid, zoals 

die via de ventilatiekit direct uitlaatgassen naar buiten kan afvoeren.
• De boiler mag geen uitlaatgassen afvoeren in gesloten gangen van 

het gebouw, op balkons, door ramen, enz.

Ontluchting
Aanvullende installatievereisten 

Bu
ite

nm
uu

r

Muurhuls

Montagebeugels

Boiler

Afvoerafsluiting

Zijaanzicht

Binnenhuls sectie Buitenhuls sectie

Zijaanzicht
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Netsnoer:

• 

• De boiler wordt geleverd met een drie (3) pins voedingskabel. Gebruik alleen een stopcontact met een aardingsklem.

• De installatie van een elektrische lekbreker wordt aanbevolen. (GFCI)

• Houd het overtollige netsnoer aan de buitenkant van de boiler.

WAARSCHUWING: Lokale bedradingsverbindingen en elektrische aarding moeten voldoen aan lokale 
codes, nationale codes en in sommige gevallen internationale codes van de Europese Unie voor elektrische 
apparaten.  

WAARSCHUWING: Er is netspanning aanwezig op het elektriciteitsnet. Schakel de elektrische stroom 
naar de boiler uit bij de hoofdschakelaar of stroomonderbreker voordat u onderhoud aan de boiler 
uitvoert. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel of overlijden. 

onderhoud aan bedieningselementen. Bedradingsfouten kunnen een onjuiste en gevaarlijke werking 
veroorzaken. Controleer de correcte werking na onderhoud. 

Elektrische Aansluiting 

Rook uitlaatsysteem
Vervolgd... 

Uitlaat

Buitenshuis

Muurhuls
Gat voor 

machineinstallatie

100 cm (3,9)

Gat voor pijp

Binnenshuis

Muurhuls
Installatiemethode 1

Installatiemethode 2

Muur

Elleboog

12
1m

m

4.
7"

140 cm (5,5)

75 cm (2,9)

140 cm (5,5)

121 cm (4,7)

100 cm (3,9)

3.9”
100mm
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Heetwateruitlaat

Wasser Wasser
Heet 
water

Gasinlaat
Terugslagklep

Inlaatpijp

Schroefmoer Schroefmoer

Heetwaterleiding
Koudwaterleiding

Gasinlaat Waterinlaat

Voor het grote publiek beschikbare isolatiedekens voor buitengebruik op gasboilers zijn niet  
nodig. 

Het doel van een isolatiedeken is om het stand-by warmteverlies bij opslagtankverwarmers te  
verminderen. Deze boiler slaat geen water op waardoor een isolatiedeken overbodig is. 

De fabrieksgarantie dekt geen schade of defecten veroorzaakt door installatie, bevestiging of  
gebruik van enig type energiebesparende of andere niet-goedgekeurde apparaten (anders dan  
die geautoriseerd door de fabrikant) in, op of in combinatie met de boiler. 

Het gebruik van niet-geautoriseerde energiebesparende apparaten kan de levensduur van de  
boiler verkorten en kan levens en eigendommen in gevaar brengen. 

De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor dergelijk verlies of letsel als gevolg van het  
gebruik van dergelijke niet-geautoriseerde apparaten. 

vereisen, moeten de instructies van de fabrikant die bij de set zijn geleverd, zorgvuldig 
worden opgevolgd. 

Installatie van warme  
en koude pijpisolatie  
Gebruik buisisolatie voor meer energie-

de bovenstaande instructies, isoleer 
helemaal tot aan de bovenkant. Dek 
geen afvoer- of  
drukklep(pen) afpen). 

Installatie van inlaatpijp en uitlaatpijp  
Gebruik een drukbestendige buis om de inlaat- en 
uitlaatwaterleidingen van de boiler en de lokale waterleiding aan 
te sluiten. Zorg ervoor dat u de rubberen ring plaatst voordat u de 
inlaatwaterleiding aansluit en spoel vervolgens de binnenkant van 
de buis. 

KENNISGEVING: De warme e e leidingen 
moeten worden geïsoleerd zoals 

bieden 

Tijdens installatie van deze boiler 
Dit moet ik doen 
• DOEN  controleer de inlaatgasdruk om er zeker van te zijn dat deze binnen het op het gegevensplaatje 

aangegeven bereik valt.
• DOEN  zorg voor voldoende lucht voor verbranding en ventilatie, zoals besproken in de handleiding 

voor gebruik en onderhoud en zoals vereist door lokale en nationale codes.
• DOEN
• DOEN  zorg ervoor dat de locatie van de schoorsteenaansluiting voldoet aan de richtlijnen in de handleiding 

Gebruik en onderhoud en zoals 
lokale en nationale codes vereisen.

Dit moet ik niet doen
• NIET  blokkeer of beperk niet de luchtinlaatopening aan de achterkant van de boiler.
• NIET  verwijder de voorklep niet tenzij absoluut noodzakelijk. Dit mag alleen worden gedaan na onderzoek 

• NIET  Installeer dit product niet waar stilstaand water kan voorkomen.

Isolatie van de Leidingen
IN
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Binnenwaterverwarmers moeten worden 
geïnstalleerd met CAT III-ontluchtingspijp 
in overeenstemming met de ventilatie-
leverancier/fabrikant in overeenstemming 
met de lokale code. De eigenaar moet de 

van de ventilatieopening raadplegen. 

A. RUGINSTALLATIE

1. Steek de ontluchtingspijp door de installatiegaten 
in de muur met de terminal naar buiten stekend.

2. Sluit de elleboog aan op de ontluchtingspijp en 
de boiler en beweeg recht naar achteren totdat de 

Draai de moeren stevig vast (let op de richting van 
de elleboog).

1. Richt de gaten in de boiler op de 

moeren stevig vast.

2. Steek de ontluchtingspijp door de gaten in de 
muur en verbind de elleboog met de boiler en de 
ontluchtingspijp.

C. VERTICALE INSTALLATIE

Raadpleeg de lokale installatieprofessional  
of ontluchtingsfabrikant: 

Het installatiegat in de muur moet  
verzegeld worden door brandvertragend materiaal of 
muur 
huls, zorg ervoor dat de boiler stevig vastzit  
en niet zal loskomen. 

Zorg ervoor dat de locatie van de boiler voor gemakkelijke toegang en 
bediening zorgt. 

Gebruik bij droge of betonnen muren ankers voor droge muren of 
lagbouten. 

De boiler heeft 220 V/50Hz nodig. Zorg voor een stopcontact met 
aardingsaansluiting bij de boiler. De lengte van het netsnoer is 5 ft.  
(1,5m).

Boor de gaten volgens de maten in de afbeelding links. Plaats 2 

onderste gaten.

houtdraadschroeven in de onderste gaten. 

LET OP: Versterking van de muur is vereist als de muur niet sterk 
genoeg is om de boiler vast te houden. 

Terug installatie Ruginstallatie 1 

Afdicht

Uitlaat

Muur

Ellebo

Buitenshuis Binnenshuis

Zij-installatie 

3.9”
9.9cm

9.9 cm

4.
8”

12
.1

cm

5.5”

9,9 cm (3,9)

Gaten voor pijp

Gaten voor beugels
Muurhuls

13,9 cm
(5,5)

7,3 cm
(1,9)

4.
8”

12
.1

cm

3.9”

Montage

(9.9cm)

(1cm)

(14.3cm)

(14.3 cm)

(5
9.

6c
m

)

(5cm)

Installatie 
gaten 

IN
STA

LLATIE



Ondersteuning: Support.Eccotemp.com              Online Winkelen: eu.Eccotemp.com           Winkel Zoeker: eu.Eccotemp.com/locator220

LET OP: SH12 IS ALLEEN VOOR PERMANENTE INSTALLATIES BINNEN. DEZE HANDLEIDING EN ALLE ECCOTEMP-INHOUD KUNNEN ZONDER KENNISGEVING 
WORDEN GEWIJZIGD. BEZOEK SUPPORT.ECCOTEMP.COM VOOR DE MEEST ACTUELE GARANTIE EN HANDLEIDING.

N
ED

ER
LA

N
D

S

A. Boilerlocatie
 

Dicht bij het gebied van de meest 
Gebruikte uitlaat. Beschermd tegen vriestemperaturen. 
Voldoende afstand tot brandbare oppervlakken waargenomen.
Voldoende toevoer van verse lucht voor een goede werking van de boiler.
Luchttoevoer vrij van corrosieve elementen en brandbare dampen. 

Voldoende ruimte voor verwarming. 
Brandbare materialen, zoals kleding, schoonmaakmiddelen, poetslappen, enz. uit de buurt van 
de verwarming en ontluchtingsleidingen. 
De boiler is correct aan de muur bevestigd.

B. Watervoorziening 
Watervoorziening heeft voldoende druk. 
Lucht is afgetapt uit de boiler en de leidingen.
Wateraansluitingen strak en lekvrij.

 
De gebruikte materialen zijn zoals aangegeven in deze handleiding.

C. Levering van gas 
Gastype komt overeen met typeplaatje. 
De gastoevoerdruk is voldoende voor de boiler. 
Gasleiding voorzien van afsluitklep, wartel en sedimentvanger.
Goedgekeurde verbinding voor buisverbindingen gebruikt. 
Commerciële lekdetector of zeep- en wateroplossing 
te controleren op een mogelijk gaslek.
Gasbedrijf inspecteerde installatie (indien nodig).

D. Ontlastklep
 

Afvoerleiding beschermd tegen bevriezing.

E. Elektrische Bekabeling
Spanning komt overeen met typeplaatje.
Boiler is goed geaard.
Bedrading voldoet aan alle lokale codes
GFCI-bescherming waar nodig.

Checklist installatie

Alleen voor professionele loodgieter
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Startinstructies
Voordat u deze boiler gaat gebruiken, moet u de instructies op het hieronder afgebeelde label en 
alle andere labels op de boiler lezen en volgen, evenals de waarschuwingen in deze handleiding. 
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een onveilige werking van de boiler, wat kan leiden tot 
materiële schade, persoonlijk letsel of de dood.

Mocht u problemen hebben met het lezen of volgen van de instructies in deze handleiding, STOP 

WAARSCHUWING: Als u deze instructies niet precies volgt, kan een brand of

VOOR UW VEILIGHEID VOORDAT U DE BOILER GEBRUIKT

SLUIT HET GAS VAN DE WATERVERWARMER UIT

A. Deze boiler heeft geen waakvlam. Hij is uitgerust met een ontstekingsapparaat dat de brander 
     automatisch aansteekt. Probeer de brander niet met de hand aan te steken.
B. VOORDAT U START, ruikt u overal in de boiler naar gas. Zorg ervoor dat u bij de vloer ruikt, want 
     sommige gassen zijn zwaarder dan lucht en zullen zich op de vloer nestelen. Test alle  
     verbindingen met een in de handel verkrijgbare lekdetector of een sopje.
WAT TE DOEN ALS U GAS RUIKT
• NIET DOEN probeer niet elk apparaat aan te steken • NIET DOEN raak geen elektrische 

schakelaar aan; NIET DOEN gebruik geen telefoon in uw gebouw. Bel onmiddellijk uw 
gasleverancier via de telefoon van een buurman. Volg de instructies van de gasleverancier. • 
Als u uw gasleverancier of brandweer niet kunt bereiken, NIET terugkeren naar uw huis tot u 
toestemming heeft van de gasleverancier of brandweer.

C. Gebruik alleen uw hand om de gasregelknop in te drukken of te draaien. Gebruik nooit 
     gereedschap. Als de knop niet met de hand kan worden ingedrukt of gedraaid, probeer hem dan 

D.  NIET DOEN gebruik deze boiler niet als een onderdeel onder water heeft gestaan. Bel 

     onderdeel van het regelsysteem en eventuele gasregeling die onder water is geweest te 
     vervangen.

1. STOP! Lees de veiligheidsinformatie hierboven op dit label.
2. Schakel alle elektrische stroom naar de boiler uit.
3. Stel de thermostaat in op de laagste instelling.
4. 
5. Draai de gasafsluitklep aan de buitenkant van de boiler met de 

klok mee naar de ‘’UIT’’ positie.
6. Wacht vijf (5) minuten om eventueel gas te verwijderen. Als u 

gas ruikt, STOP! Volg "B" in de veiligheidsinformatie hierboven 
op dit label. Als u geen gas ruikt, ga dan naar de volgende stap.

7. Draai de gasafsluitklep aan de buitenkant van de boiler linksom 

8. Schakel alle elektrische stroom naar de boiler in.
9. Stel de thermostaat in op de gewenste instelling.
10. Als de boiler niet werkt, volg dan de instructies “Gas uitzetten 

naar boiler” en bel uw servicemonteur of gasleverancier.

1. Schakel alle stroom naar de boiler uit als er onderhoud moet worden uitgevoerd.

2. Draai de gasafsluitklep aan de buitenkant van de boiler rechtsom naar de “OFF”-positie.
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Startinstructies

De Boiler Inschakelen

1. Zorg ervoor dat het gastype dat u gebruikt hetzelfde is als het type op het gegevensplaatje.
2. Draai de hoofdgasklep open, steek de stekker in het stopcontact (zorg ervoor dat het stopcontact goed 

(51°C).
3. 

ontstekingsgeluid. De brander ontsteekt en er komt heet water uit. Als de brander niet met succes wordt 
ontstoken, duurt het ontstekingsgeluid enkele seconden. Als de brander nog steeds niet ontsteekt, zet u 
de kraan uit, wacht u 10-20 seconden en herhaalt u de bovenstaande procedures.

Voor het eerste gebruik en/of als de boiler lange tijd niet is gebruikt, kan het nodig zijn om de bovenstaande 
procedures te herhalen als gevolg van opgehoopte lucht in de gasleiding.

Veiligheidsmaatregelen

Als het moeilijk is om de bedieningsinstructies of het gedeelte Onderhoud en reiniging 

onderhoudsmonteur het werk uitvoert. 

lijmen of verfverdunner, in de buurt van 
dit of enig ander apparaat. Als dergelijke 

open dan deuren en ramen voor ventilatie, 
en alle gasgestookte apparaten in de buurt 
moeten worden uitgeschakeld, inclusief hun 
waakvlammen, om dampenverlichting te 
voorkomen.

KENNISGEVING: Ontvlambare dampen kunnen 
door luchtstromen uit de omgeving naar de 
boiler worden gezogen

• Schakel de handmatige gasafsluitklep uit als 
de boiler is blootgesteld aan oververhitting, 
brand, overstroming, fysieke schade of als de 
gastoevoer niet wordt afgesloten.

• 
gasvoorraden volledig geopend zijn.

• 
koudwatervoorziening gesloten is.

• 

• Voorkom dat brandbare materialen zoals 
kranten, lappen of dweilen zich ophopen in de 
buurt van de boiler. 

• 

Vervolgd...

Het apparaat past de temperatuur automatisch aan volgens wat er wordt gevraagd bij de 
uitgangswaterbron (gootsteen of douche). Het regelt ook automatisch de temperatuur op basis 
van het aantal toepassingen dat tegelijkertijd wordt gebruikt.

WAARSCHUWING: Mocht oververhitting optreden of de gastoevoer niet 
afsluiten, draai dan de handbediende gasklep naar de boiler dicht.

Automatische Temperatuurregeling
De Eccotemp SLIMME  SH12 is een automatische tankloze boiler met temperatuurregeling. 

Watertemperatuur



Ondersteuning: Support.Eccotemp.com             Online Winkelen: eu.Eccotemp.com            Winkel Zoeker: eu.Eccotemp.com/locator 223

N
ED

ERLA
N

D
S

LET OP: SH12 IS ALLEEN VOOR PERMANENTE INSTALLATIES BINNEN. DEZE HANDLEIDING EN ALLE ECCOTEMP-INHOUD KUNNEN ZONDER KENNISGEVING 
WORDEN GEWIJZIGD. BEZOEK SUPPORT.ECCOTEMP.COM VOOR DE MEEST ACTUELE GARANTIE EN HANDLEIDING.

O
PERATIO

N
EEL

DE TEMPERATUUR INSTELLEN
De Eccotemp SLIMME  SH12-vloeibaar propaan is een AUTOMATISCHE TEMPERATUURGESTUURDE 

SLIMME  SH12 tankloze boiler op 
gas instellen en pas vervolgens de temperatuur bij uw gootsteen of douchewater aanpassen.

De uitgangstemperatuur van het water wordt geregeld door de temperatuur aan de voorkant van de boiler in te 
stellen. Bij het kiezen van de watertemperatuur moet rekening worden gehouden met veiligheidsfactoren.

Watertemperatuur boven 120°F (51°C) kan ernstige brandwonden of de dood door verbranding veroorzaken. De 
thermostaat is in de fabriek afgesteld op de laagste temperatuurstand.

Lees en volg de waarschuwingen in deze handleiding en op het etiket op de boiler. Er zijn mengkleppen 
beschikbaar om de watertemperatuur op het gebruikspunt te verlagen door warm en koud water in aftakleidingen 
te mengen.

Procedures voor het afstellen van de thermostaat voor een energiezuinige werking bij een minimum aan water
temperatuurinstelling in overeenstemming met de behoeften van de consument.

Bedien uw Eccotemp Boiler met de meegeleverde afstandsbediening
De afstandsbediening van de Eccotemp SH12-boiler heeft een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel waarmee 

uw SH12 SLIMME -apparaat en geeft u de mogelijkheid om instellingen op afstand te wijzigen.

Watertemperatuur

SH12 Afstandsbediening

Begin Eco-Modus

Temperatuurstijging (+) Temperatuurverlaging (-)

GEVAAR: Als de temperatuur te hoog is ingesteld, 
bestaat er kans op heet water. Huishoudens met 
kleine kinderen, gehandicapten of ouderen hebben 
mogelijk een instelling van 120°F (51°C) of een lagere 
temperatuur nodig om contact met HEET water te 
voorkomen.

120°F
125°F
130°F
135°F
140°F
145°F
150°F
155°F

(48°C)
(51°C)
(54°C)
(57°C)
(60°C)
(62°C)
(65°C)
(68°C)

Tijd/remperatuur-relatie in brandwonden

Meer dan 5 minuten
1 1/2to 2 minutes

Ongeveer 30 seconden
Ongeveer 10 seconden
Minder dan 5 seconden
Minder dan 3 seconden
Ongeveer 1 1/2 seconde

Ongeveer 1 seconde

Temperatura dell’acqua Tijd om een ernstige verbranding te veroorzaken

Tafel ter beschikking gesteld door Shriners Burn Institute
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Met de Eccotemp SLIMME  SH12-boiler-app kunt u de temperatuur aanpassen, 

spraakopdrachten te gebruiken.

gebruiken om uw boilers aan te passen. Er kan een breed scala aan opdrachten worden 
gebruikt om de watertemperatuur te regelen, de verwarmingsstatus te controleren en 
gebruikstimers in te plannen. Laat onze SLIMME -app u precies vertellen hoeveel 
geld u bespaart op verwarmingswater.

Eccotemp SLIMME WONING  Mobiele App

De temperatuur van de SH12 kan op afstand worden gewijzigd vanuit de Eccotemp-app.

Temperatuur

• De timer kan worden gebruikt om de SH12 voor een bepaalde tijd te starten.
• Het SH12 SLIMME -apparaat kan op elk schema worden ingesteld.

Timer en planner

ECO MODUS
Deze modus zorgt voor 25% minder gasverbruik bij gebruik van het 
apparaat.

A
PP

 E
CC

O
TE

M
P
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Heeft u een probleem met uw Eccotemp SH12? Onze SLIMME -app kan u precies 
vertellen wat het probleem is. Download het vandaag nog om de volledige mogelijkheden van 
uw Eccotemp SLIMME  SH12 te ontgrendelen. Zoek gewoon naar "Eccotemp" in de 
Apple App Store of Google Play.

Eccotemp SLIMME WONING Mobiele App Vervolg...

Bekijk eenvoudig het water-, gas- en elektriciteitsverbruik op de statistieken 
bladzijde. Hier kunt u zien hoeveel het kost om uw boiler te gebruiken en 
hoeveel u bespaart.

Directe Statistieken

probleem is.

Netwerkfout

De SH12 SLIMME  boiler-app heeft een probleemoplosser om eventuele 
apparaatfouten te diagnosticeren, waardoor u uw SH12 in topconditie kunt houden.

FOUTCODES

Vita Smart

Storing sensor boiler

Oeps! Er lijkt een probleem te zijn met de 
aanvoerwatertemperatuursensor van uw 
tankloze Smart Home-boiler. Neem 
contact op met Eccotemp op 
1-866-356-1992 of bezoek 
support.eccotemp voor hulp.

A
PP ECCO

TEM
P
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Goed onderhouden, zal uw boiler jarenlang betrouwbaar en probleemloos dienst doen. Het wordt aanbevolen 

Er wordt gesuggereerd dat een routineprogramma voor preventief onderhoud wordt opgesteld en gevolgd 
door de gebruiker.

bevindt, op en laat deze los om ervoor te zorgen dat de klep vrij werkt. Laat enkele liters door de afvoerleiding 
naar een open afvoer stromen.

bonkend geluid in een waterleiding veroorzaken. Strategisch geplaatste risers in het waterpijpsysteem of 
waterslagdempers kunnen worden gebruikt om het probleem te minimaliseren.
Inspecteer het gebied rond de boiler om een veilige werkomgeving te garanderen. Houd de boilerruimte vrij van 

beschadigd. Als er sprake is van schade of deuken, neem dan contact op met een servicepersoneel om de goede 
werking te controleren.
Controleer op abnormale geluiden tijdens normaal gebruik van de boiler.
Alle leidingen moeten worden gecontroleerd op gas- en/of waterlekken. Raadpleeg bladzijde 14 van deze 
handleiding voor instructies over lektesten.

gedeelte ‘’Huishouden’’ voor verdere inlichtingen.

GEVAAR: Voordat u de overdrukklep handmatig bedient, moet u ervoor zorgen dat niemand wordt blootgesteld 
aan het gevaar van het hete water dat door de klep vrijkomt. Het water kan heet genoeg zijn om brandwonden te 
veroorzaken. Het water moet in een geschikte afvoer worden geloosd om letsel of materiële schade te voorkomen.
  
GEVAAR: Heet water kan de huid verbranden. Wees voorzichtig bij het beoordelen van de watertemperatuur.

GEVAAR: Het niet uitvoeren van het aanbevolen routine-preventieve onderhoud kan de goede werking van deze boiler 

omstandigheden.

Schoonmaakservice

KENNISGEVING: Als het overdrukventiel op de warmwaterboiler periodiek ontlaadt, kan dit 
komen door een probleem in het watersysteem. Neem contact op met de waterleverancier of uw 
sanitairaannemer om dit te corrigeren. Sluit de uitlaat van de overdrukklep NIET aan.

warmwaterkraan open te draaien. 

Voordat u huishoudelijke taken aan deze boiler uitvoert, moet u de boiler uitschakelen en loskoppelen
Van de stroomvoorziening.

Zuig regelmatig rond de boiler voor stof, vuil en pluisjes. Reinig de boiler en de afstandsbediening met een 
vochtige, zachte doek met een paar druppels mild reinigingsmiddel en veeg de oppervlakken van de boiler 
voorzichtig schoon. Veeg het resterende vocht af met een droge, zachte doek.

Om voor voldoende ventilatie en verbrandingsluchttoevoer te zorgen, moeten de juiste spelingen worden 

ondersteund door een ventilator.

DE WATERVERWARMER REINIGEN:
•   Zorg ervoor dat de boiler UIT staat en dat de elektrische voeding is losgekoppeld.
•   NIET DOEN  schrob het apparaat niet met een borstel. 
•   Gebruik alleen zacht zeepwater, andere reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak van de boiler beschadigen.
•   NIET DOEN  verwijder niet alle labels inclusief het gegevensplaatje tijdens het schoonmaken of onderhoud. 

ernstig letsel of schade aan componenten te voorkomen.

niet tegen of naast de boiler worden geplaatst.
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Uitgebreide Uitschakeling
Als de boiler langere tijd inactief blijft, moeten de stroom en het water naar het apparaat worden 
uitgeschakeld.
De boiler en de leidingen moeten worden afgetapt als ze kunnen worden blootgesteld aan 

Uw Boiler Aftappen    
Wanneer de temperatuur onder 0°C (32°F) komt, kan water in uw leidingsysteem of boiler in ijs 
veranderen en vervolgens uitzetten, waardoor de boiler beschadigd raakt. Deze schade valt niet onder 
de fabrieksgarantie. Als deze omstandigheden worden verwacht, laat u de boiler als volgt leeglopen 
om bevriezing te voorkomen, maar niet te garanderen. Hieronder vindt u instructies voor het afvoeren 
van water uit de boiler.

1.    Sluit de gasafsluitklep(pen).

2.    Sluit de waterafsluitklep.

       stap 1 los.

4.    Open het olieafvoerventiel.

5.    Open alle warmwaterkranen. Voordat u doorgaat met de volgende stap, moet u ervoor zorgen            
       dat KOUD water stroomt uit alle warmwaterkranen.

6.    Volg de onderstaande stappen om de boiler na het legen weer in gebruik te nemen.

8.    Open de waterafsluitklep en sluit deze weer nadat u ervoor heeft gezorgd dat er water komt
       uit de heetwaterkranen. (Deze stap is om lucht uit de waterleidingen te verwijderen).

       de gasafsluitklep en de waterafsluitklep volledig.

KENNISGEVING: De boiler werkt mogelijk niet tenzij de bovenstaande procedure correct is 
gevolgd. 

HOE U HET WATERFILTER REINIGT:
1.  Zorg ervoor dat de boiler UIT staat en dat de elektrische voeding is 

losgekoppeld.

2.  Schakel de watertoevoer UIT naar de boiler.
3.  Koppel de waterbron los van de waterinlaat.

4. 
waterinlaat.

5.  Gebruik een zachte borstel en was met stromend water om ernstig stof te 
verwijderen.

6. 
opnieuw aan stroomtoevoer.

7. 
water Verwarmingstoestel.
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UW BOILER AFTAPPEN

Om kalkaanslag of roest te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw Eccotemp 

uw Eccotemp tankloze boiler elke 6 maanden schoon te maken. Om dit te 
doen, raden we u aan om onze Eccotemp EZ-Flush System-ontkalkingsset te 
gebruiken. Voor meer informatie en om te kopen, bezoek ons op eu.eccotemp.
com of bel 1-866-356-1992.

EZ-FLUSH

Reinigingsroutine per 6 maanden

TR
O

U
BL

ES
H

O
O

T

Volg deze stappen om uw boiler af te tappen:
1. Zorg ervoor dat de SH12 is uitgeschakeld.
2. Draai de inkomende stroom voor warm en koud water naar de uit-stand 

op de respectieve kleppen op de waterleidingen.
3. Draai de overdrukklep naar de open positie. Het moet loodrecht uitsteken 

van de pijpen als ze open zijn.
4. Koppel de warm- en koudwateraansluitingen los van de SH12.
5. Geef de SH12 voldoende tijd om leeg te lopen.
OPMERKING: na het aftappen kan er nog een kleine hoeveelheid water 
in de SH12 achterblijven.
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onderdelen te plaatsen. Alle bestellingen van onderdelen moeten het 
volgende bevatten:
•     Het model- en serienummer van de boiler op het gegevensplaatje.
• 

aangegeven op het gegevensplaatje.
•  Onderdeelbeschrijving (zoals hieronder vermeld) en aantal gewenste 

onderdelen.

WAARSCHUWING: voor uw 
veiligheid, probeer deze boiler 
NIET om welke reden dan ook uit 
elkaar te halen.

LET OP: Voor uw veiligheid mag u NIET proberen elektrische bedrading, gasleidingen, branders of andere 

Onderdelenlijst
Om vervangende onderdelen voor uw Eccotemp SLIMME  SH12 Tankloze boiler met gas 
te kopen, neem dan contact op met de technische ondersteuning via support@eccotemp.com of 
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Te weinig of geen 
warm water

Waterafsluitklep
volledig geopend. Controleer de afsluitklep en open deze volledig.

De stroombegrenzer is 
mogelijk te veel open.

Pas de stroombegrenzer in de (-) richting aan om 
de hoeveelheid waterstroom te verminderen.

De warmwaterkraan is niet 
volledig geopend.

Open de warmwaterkraan volledig.
(De hoofdbrander gaat uit als het inkomende 
watervolume onvoldoende is.

Waterleidingen zijn 
bevroren.

Laat de leidingen ontdooien.

Geen elektriciteit of 
watervoorziening wordt 
afgesloten.

Controleer of de juiste stroom wordt geleverd en/
of de watertoevoer voldoende is.

Boiler is niet ‘’AAN’’. Zet de boiler “AAN” met de knop op de 
afstandsbediening.

De temperatuur is mogelijk 
te laag ingesteld. Verhoog de temperatuurinstelling.

Storing mengklep (indien 
van toepassing). Controleer en vervang indien nodig.

Foutcode weergegeven 
op bedieningspaneel van 
afstandsbediening.

Zie instructies voor foutcode en neem indien nodig 
contact op met een dealer voor onderhoud.

Water is niet heet 
genoeg

De temperatuur is mogelijk 
te laag ingesteld. Verhoog de temperatuurinstelling.

De stroombegrenzer is 
mogelijk te veel open.

Pas de stroombegrenzer in de (-) richting aan om 
de hoeveelheid waterstroom te verminderen.

De gasklep is niet volledig 
geopend. Controleer en open de gasklep volledig.

Water te heet

De temperatuur is te laag 
ingesteld. Verlaag de temperatuurinstelling.

De stroombegrenzer is 
mogelijk te veel gesloten.

Pas de stroombegrenzer in de (+) richting aan om 
de hoeveelheid waterstroom te vergroten.

Waterafsluitklep is niet 
volledig geopend. Controleer de afsluitklep en open deze volledig.

Er is een kleine hoeveelheid 
water verwarmd.

Laat meer water stromen door de stroombegrenzer 
in de (+) richting aan te passen.

WaterÞlter is verstopt. Maak het Þlter schoon met een tandenborstel.

Ventilator blijft 
draaien nadat de 

warmwaterkraan is 
gesloten

Deze functie is om 
onverbrand gas 10-15 
seconden te spoelen.

Normale exploitatie. U hoeft niet te bellen voor 
service. Controleer op foutcode.

Kwestie Mogelijke Oorzaak Wat Te Doen

bladzijde's, dan hoeft u wellicht niet voor 
service te bellen. Deze boiler bevat een verscheidenheid aan afsluiters die voorkomen dat de boiler uitschakelt 
als zich ongewenste verbrandingsomstandigheden voordoen. Zoals de aanwezigheid van een verstopping 
van de verbrandingslucht om onvoldoende gas of druk af te voeren die de veilige werking van de boiler kan 

Voordat u Belt
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SH12 Draadschema
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Fout 
code Foutbeschrijving Licht Wat te doen

E1 Storing 
warmwatersensor

Knipper 1 keer en pauzeer 
2sec

Oeps! Er lijkt een probleem te zijn met de temperatuursensor van 
uw uitlaatwater in uw SLIMME  Tankloze Boiler. Neem 
contact op met Eccotemp op 1-866-356-1992 of bezoek support. 
eccotemp.com voor hulp.

E2 Fout in 
ontstekingssysteem

Knipper 2 keer en pauzeer 2 
sec

Oeps! Uw SLIM HOME Tankless Boiler ontsteekt niet. Neem 
contact op met Eccotemp op 1-866-356-1992 of bezoek support. 
eccotemp.com voor hulp.

E3
Er is een vlam wanneer 
er geen water 
binnenkomt

Knipper 3 keer en pauzeer 2 
sec

Oeps! Er lijkt een probleem te zijn met uw SLIMME  
Tankloze Boiler. Er is een vlam en geen water aanwezig. Schakel gas 
en boiler uit. Neem contact op met Eccotemp op 1-866-356- 1992 
of bezoek support.eccotemp.com voor hulp.

E4 Anti-droog brandende 
bescherming

Knipper 4 keer en pauzeer 2 
sec

Oeps! Uw SLIMME  Tankloze Boiler is oververhit en moet 
afkoelen. Neem contact op met Eccotemp op 1-866-356-1992 of 
bezoek support.eccotemp.com voor hulp.

E5 Koudwater 
temperatuursensor

Knipper 5 keer en pauzeer 2 
sec

Oeps! Er lijkt een probleem te zijn met uw 
inlaatwatertemperatuursensor in uw SLIMME  Tankloze 
Boiler. Neem contact op met Eccotemp op 1-866-356-1992 of 
bezoek support. eccotemp.com voor hulp.

E6 Spanningsfout 
ventilatormotor

Knipper 6 keer en pauzeer 2 
sec

Oeps! Er lijkt een probleem te zijn met uw ventilatormotor. Neem 
contact op met Eccotemp op 1-866-356-1992 of bezoek support.
eccotemp. com voor hulp.

E7 Oververhittingsbeveiliging Knipper 7 keer en pauzeer 2 
sec

Oeps! Uw SLIMME  Tankloze Boiler is oververhit. Neem 
contact op met Eccotemp op 1-866-356-1992 of bezoek support. 
eccotemp.com voor hulp.

E8 Fout in magneetklep Knipper 8 keer en pauzeer 2 
sec

Oeps! Uw SLIMME  Tankloze Boiler lijkt een probleem 
te hebben met de solenoïde. Neem contact op met Eccotemp op 
1-866-356-1992 of bezoek support.eccotemp.com voor hulp.

E9 Ontluchtingspijpblok Knipper 9 keer en pauzeer 2 
sec

Oeps! Uw SLIMME  Tankloze Boiler lijkt een probleem 
te hebben met een geblokkeerde ventilatie. Wis en controleer 
uw ontluchting en probeer het opnieuw. Neem contact op met 
Eccotemp op 1-866-356-1992 of bezoek support.eccotemp.com 
voor hulp.

E10 Vlamuitval Knipper 10 keer en pauzeer 
2 sec

Oeps! Uw SLIMME  Tankloze Boiler ontsteekt niet. Neem 
contact op met Eccotemp op 1-866-356-1992 of bezoek support. 
eccotemp.com voor hulp.

Als de foutcode blijft verschijnen:
• Sluit de warmwaterkraan.
• Onderneem de juiste actie hieronder en 

probeer opnieuw de boiler te gebruiken.  
Als de foutcode nog steeds wordt 
weergegeven:
• Draai de warmwaterkraan dicht.
• 

het nummer van de klantenservice in het 
gedeelte ‘’Als u service nodig heeft’’.

Wanneer een foutcode wordt weergegeven: 
• Sluit de warmwaterkraan.
• Wacht 5 minuten voordat u de boiler weer 

aanzet.
• Open de warmwaterkraan.

KENNISGEVING: Als een andere foutcode 
wordt weergegeven dan de onderstaande, 
zet dan onmiddellijk de warmwaterkraan uit, 
noteer de foutcode, zet de schakelaar op de 
afstandsbediening uit en bel het nummer van de 
klantenservice.

LET OP: LET OP: Voor uw veiligheid, probeer GEEN reparatie van gasleidingen, afstandsbediening, branders, 

onderhoudspersoneel.

ELKE REDEN DAN OOK.

LET OP: Voorzie alle draden van een label voordat u ze loskoppelt bij het uitvoeren van onderhoud aan
bedieningselementen. Bedradingsfouten kunnen een onjuiste en gevaarlijke werking veroorzaken. CONTROLEER DE 
JUISTE WERKING NA ONDERHOUD.

Gids Met foutcodes
PR

O
BL

EE
M

O
PL

O
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G
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ECCOTEMP SYSTEMS, LLC
BEPERKTE GARANTIE-INFORMATIE SH12

MODEL (S): SH12-vloeibaar propaan (30 mbar, 37 mbar, 50 mbar)

en bediend volgens de installatie- en bedieningsinstructies van Eccotemp. Deze beperkte garantie is van toepassing op de 
oorspronkelijke koper en latere eigenaren, maar alleen zolang het product op de plaats van de oorspronkelijke installatie 

impliciet gemaakt of gegeven anders dan in deze beperkte garantie. Geen enkele agent, werknemer of vertegenwoordiger van 

het product dat niet onder deze beperkte garantie valt. Eccotemp behoudt zich het recht en de bevoegdheid voor om deze 
garantie op elk moment te wijzigen, aan te passen of aan te passen.

Beperkte Garantieperiode
Deze garantie wordt door Eccotemp Systems verlengd tot de eigenaar. Deze garantie gaat in op de installatiedatum van het 

verjaardag van een dergelijke datum als volgt:

Dekkingsperiode Artikel
Warmtewisselaar 5 jaar Alle andere onderdelen 2 jaar

Dekkingen zijn ongeldig als de unit wordt gebruikt in een warmwatercirculatielus, in serie met een circulatiesysteem of als 
er geen recirculatiesysteem op aanvraag is ingebouwd. Deze boiler is alleen voor installatie binnenshuis. Als u deze boiler 
buitenshuis installeert, vervalt deze garantie.

Eccotemp levert 1 ronde onderdelen per incident (beoordeeld door het Eccotemp Support Team) onder de garantie voordat de 
verzending van een artikel naar ons magazijn wordt aangevraagd voor reparatie/inspectie.

Voor klanten met een thuisgarantie
Vaak helpt uw huisgarantie om een deel van de kosten te dekken die verband houden met uw huishoudelijke apparaten, zoals 
uw boiler. Zorg ervoor dat u contact opneemt met uw huisgarantiebedrijf voordat u contact opneemt met Eccotemp.

Verzendkosten-gerelateerde kosten:
EU-BESTELLINGEN
Binnen de eerste 45 dagen na aankoop dekt Eccotemp alle kosten voor verzending op grond van problemen met garantie. 

omstandigheid. Eccotemp dekt de garantie-gerelateerde verzendkosten bij het retourneren van een product aan een klant. De 
methode voor verzending met garantie is gelijk aan de grond met de keuze van de leverancier van Eccotemp.

Alle zendingen van elk type product die om welke reden dan ook naar Eccotemp komen, moeten een RGA hebben om 

verzendt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot verlies van het product. Eccotemp is niet verantwoordelijk voor vervanging als 
gevolg van verlies of schade als deze stappen niet correct worden gevolgd.

Europa
Eccotemp Europe BV
C/O Freightways Worldwide Logistics

G
A

RA
N

TIE



Ondersteuning: Support.Eccotemp.com              Online Winkelen: eu.Eccotemp.com           Winkel Zoeker: eu.Eccotemp.com/locator234

LET OP: SH12 IS ALLEEN VOOR PERMANENTE INSTALLATIES BINNEN. DEZE HANDLEIDING EN ALLE ECCOTEMP-INHOUD KUNNEN ZONDER KENNISGEVING 
WORDEN GEWIJZIGD. BEZOEK SUPPORT.ECCOTEMP.COM VOOR DE MEEST ACTUELE GARANTIE EN HANDLEIDING.
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Uitsluitingen
Raadpleeg de installatiehandleiding en gebruiks- en onderhoudshandleiding die bij uw nieuwe Eccotemp Systems-
product zijn geleverd. Deze beperkte garantie wordt ongeldig als een van de volgende zaken door Eccotemp wordt 
beschouwd als een factor die bijdraagt aan het falen van het product:

1. Misbruik, wijziging, verwaarlozing of verkeerde toepassing.
2. Onjuiste, gevaarlijke, destructieve onderhoudsprocedures of onvoldoende onderhoud.
3. Schade veroorzaakt door services uitgevoerd door andere servicers dan Eccotemp Systems.
4. Installatie in een corrosieve of anderszins destructieve omgeving.
5. Schade als gevolg van bevriezing in de unit of omliggende leidingen.
6. Schaalopbouw.
7. Onjuiste gas- of waterdruk.
8. Overmacht.
9. Schade als gevolg van gebruik met niet-drinkbaar, onbehandeld of slecht behandeld bronwater, of water met een 

hoog PH-gehalte of hardheidsniveaus van meer dan 12 korrels per gallon (200 mg/l).
10. Onjuiste maatvoering voor de applicatie.
11. Producten met originele serienummers die zijn verwijderd of gewijzigd en niet gemakkelijk te bepalen zijn.
12. Overmacht, inclusief maar niet beperkt tot; brand, overstroming of natuurramp. 

Dit product mag niet worden gebruikt als zwembad- of spakachel.

In het geval van een door Eccotemp Systems erkend defect, defect of niet-naleving van deze garantie en op basis van 
de goedkeuring door Eccotemp van de garantieclaim, zal Eccotemp Systems, naar eigen en absolute goeddunken, de 
garantieclaim van een dergelijk defect, defect, of het niet voldoen aan deze garantie. Om aanspraak te kunnen maken 
op deze garantie, moet de eigenaar Eccotemp op de hoogte stellen van het feit dat het product niet voldoet aan deze 
garantie.

Onder deze garantie levert Eccotemp Systems alleen vervangende onderdelen zoals beschreven in de “Beperkte 
garantieperiode”. De eigenaar is verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten, inclusief arbeidskosten voor het 
onderhoud van het apparaat, verzending, levering en afhandeling van het vervangende onderdeel, kosten voor 

het apparaat als gevolg van De mislukking.

mbar correct wordt gebruikt per regio. We kunnen geen garantie geven op een product dat is aangepast voor gebruik 
in een niet-goedgekeurde mbar voor een regio. Eccotemp Systems is niet aansprakelijk voor enige claim of eis tegen 
Eccotemp Systems door enig ander onderdeel voor schade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt 
tot incidentele en gevolgschade, die voortvloeit uit het onderwerp van deze Overeenkomst. In sommige regio's is 
uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, dus de bovenstaande beperking of 

ook andere rechten die van regio tot regio verschillen.
 

Let op: deze garantie en alle Eccotemp-inhoud kan worden gewijzigd. Raadpleeg support.eccotemp. com voor 
de meest recente versie. Stuur voor verdere vragen een e-mail naar ons ondersteuningsteam op 
support@eccotemp.com.
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