
 

Garantie voorwaarden montage en installatie 

voorschriften van boiler of buffervaten. 

Alle voorschriften dienen in acht te worden genomen. 

Bij oneigenlijk gebruik vervalt de garantie.  

Het plaatsen en de ingebruikname van de boiler dient door een gecertificeerde technische 

onderneming te worden uitgevoerd. 

De installatie dient plaats te vinden in een vochtvrije en vorstveilige ruimte met zo kort mogelijke 

verbindingsslangen naar de eindverbruiker.  

Bij het aansluiten dienen de land specifieke voorschriften en aanbevelingen in acht te worden 

genomen voor de watervoorziening.  

Het verwarmingswater dient ter voorkoming van corrosie te worden behandeld. 

Alle aansluitingen die voor gemonteerd zijn dienen voor de ingebruikname op afdichting te worden 

gecontroleerd.  

Nadat het apparaat voor de eerste keer is opgewarmd dienen de koppelingen nogmaals te worden 

gecontroleerd en eventueel worden aangetrokken.  

Pakkingen en aan slijtage onderhevige onderdelen dienen slecht eenmalig te worden gebruikt.  

Bij revisie en ombouwen van het apparaat dienen de pakkingen te worden vervangen, maar uiterlijk 

na 2 jaar.  

Schroefdraadverbindingen mogen niet oneigenlijk worden gebruikt.  

 

Bepalingen van de energieleverancier dienen de voorschrift en in acht te worden genomen bij het 

elektrisch aansluiten (b.v. elektrisch verwarmingselement). 

De bedrijfsdruk en bedrijfstemperatuur op het typeschild aangegeven mag niet worden 

overschreden. Piekdruk dient door betreffende maatregelen te worden verhinderd doormiddel van 

een bijpassende overstort/overdruk beveiliging afgestemd op het aantal kW. 

Een controle van de boiler (eventuele reiniging) en indien aanwezig beschermende anode dient 

minimaal 1 x per jaar te worden uitgevoerd door een gecertificeerde technische onderneming. 

  



Ingebouwde warmtewisselaars mogen alleen met water of watermengsels (geen stoom) te worden 

gebruikt.  

Voor temperaturen boven 95°C dient overeenkomstige isolatie te worden gebruikt. 

Reiniging van de buitenzijde alleen met water. 

Verandering van de technische gegevens zijn voorbehouden.  

 

Om te voorkomen dat de garantie vervalt, dient bij het vervangen van onderdelen alleen gebruik te 

worden gemaakt van originele onderdelen.  

Om in aanmerking te komen voor de garantie dient de bijgeleverde apparaat pas (wordt bij 

aflevering van het buffer/boiler vat meegeleverd) volledig te worden ingevuld door de 

gecertificeerde technische onderneming die het boiler/buffervat plaatst en jaarlijks onderhoud. 


