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Inleiding
Deze handleiding beschrijft de montage en het
instellen van een Ferroli BlueHelix HiTech RRT onder
een Optifor WTW.
De montage is verdeeld in onderstaande stappen die
apart beschreven worden:
1.

Vervangen rookgaspijp in de WTW.
Zie waarschuwing hiernaast!

2.

BlueHelix HiTech onder de WTW monteren en
het koppelen van de rookgasafvoer.

3.

Montage van de condensafvoer.

4.

BlueHelix HiTech
instellen.

elektrisch aansluiten

en

Benodigde onderdelen
Voor de verschillende stappen zijn onder genoemde
onderdelen nodig, die met het opgegeven nummer bij
Ferroli besteld kunnen worden:

De BlueHelix HiTech komt lager te
hangen dan de BlueSense.
Controleer of er voldoende ruimte
beschikbaar is, zie afmetingen en
vrije ruimte.
Conform de NPR 3378-45, behoort
bij vervanging van een gastoestel
door een nieuw gastoestel, ook het
rookgasafvoersysteem te worden
vervangen.
De levensduur van rookgasafvoersystemen is namelijk gelijk aan de
verwachte levensduur van gastoestellen (15 jaar).
Voor een goede en veilige werking
moet de belasting van de BlueHelix
HiTech voor centrale verwarming
begrensd worden door middel van
parameter P41:

Vervangen rookgaspijp in de WTW:
2411010 = 1x Rookgasdeel nieuw
2411020 = 1x Slangklem
2411015 = 1x Siliconen ring 130 mm

Monteren BlueHelix HiTech onder WTW:
1840060 = Tussenplaat + persboutenset + instr.
1840050 = Adapter + klemring + pakking + schroeven
2410095 = 2x Schuifmof 60-60
1840055 = 2x Verloop 80/60

Monteren condensafvoer:
2410160 = 1x Condensafvoerset
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 bij model 34 C parameter 41 op
60 instellen;
 bij model 28 C parameter 41 op
72 instellen.
Verder moet parameter P67 op 1
gezet worden voor een juiste
brander afstelling!
Zie ook pagina 9 van dit document
bij “BlueHelix HiTech elektrisch
aan-sluiten en instellen”.

Afmetingen en vrije ruimte
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Vervangen rookgaspijp WTW
De werkzaamheden kunnen alleen
uitgevoerd worden zonder de
aanwezigheid van een ketel aan de
onderzijde van de WTW.

6.

Neem de zwarte luchttoevoerslang (flexibel
aluminium) achter in de kast van de WTW los
van de verticale pijp. De slang zit vast met een
slangenklem.

Maak de OptiFor (WTW) en CV ketel
spanningsvrij (stekker uit het
stopcontact) voordat u met de
werkzaamheden begint!
1.

Verwijder de stekker van de OptiFor (WTW) en
CV ketel (indien aanwezig) uit het stopcontact.

2.

Indien aanwezig: verwijder
vanonder de WTW.

3.

Verwijder de filters en de kunststof voorplaat van
de OptiFor (WTW).

de

CV

ketel

Figuur 3: Zwarte luchttoevoerslang

7.

Verwijder de aanwezig verloopstukken en
schuifmoffen [A].

8.

Verwijder de 5 popnagels [B] in de plaat onder in
de WTW. De popnagels kunnen eenvoudig
uitgeboord worden.

Figuur 4: Verloopstukken en popnagels
Figuur 1: Filters en voorplaat WTW

9.

4.

Neem alle stekkers van de printplaat los (alle
stekkers zijn benoemd).

5.

Verwijder de slede met de printplaat om de
werkzaamheden te vereenvoudigen.

Trek het complete deel, plaat met afvoerbuis,
naar beneden. Halverwege kan er weerstand
zijn bij het verwijderen, dit is normaal wegens de
beperkte doorvoering. Met wat wrikken, draaien
en trekken kan de rookgaspijp uit de WTW
verwijderd worden.

10. Boven in de lange pijp van het nieuwe
rookgasdeel zit een blauwe lippenring. Smeer
aan de binnenkant van de lippenring de lippen in
met een dun laagje siliconenvet of zuurvrije
vaseline voor een soepele montage om de
interne afvoerbuis.
11. Plaats het nieuwe rookgasdeel in de WTW unit.
12. Zet de plaat van het nieuwe rookgasdeel vast
met bouten of popnagels.
Figuur 2: Slede met printplaat
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13. Monteer de zwarte luchttoevoerslang voor de
ketel met slangenklem no. 2411020.

BlueHelix HiTech CV ketel
onder de WTW monteren
Volg onderstaande stappen om de BlueHelix HiTech
CV ketel onder de OptiFor WTW unit te monteren.

Het is niet mogelijk om de adapter
op de WTW te monteren als de ketel
al onder de WTW hangt!

Montage klemring en verloopring
van de condensafvoer op de ketel
Figuur 5: Zwarte luchttoevoerslang

1.

Monteer de witte klemring, voor het bevestigen
van de adapter, op de concentrische
luchttoevoer / rookafvoer opening aan de
bovenkant van de ketel.

2.

Zet de ring met 4 plaatschroeven vast.

14. Plaats de slede met printplaat terug.
15. Sluit de stekkers terug aan op de printplaat.
16. Vervang de siliconen lippenring (130mm blauw)
in de afvoer bovenin het toestel.
17. Lijm de nieuwe ring in de behuizing met
siliconenkit.

Figuur 7: Witte klemring voor adapter

3. Monteer de verloopring 1,25 " x 1,5 " (Bi x Bu)
van de condensafvoer. Dit gaat ook
gemakkelijker als het toestel nog niet onder de
WTW hangt. Zie ook het hoofdstuk over de
montage van de condensafvoer.

Figuur 8: Verloopring condensafvoer

Figuur 6: Blauwe lippenring

18. Smeer aan de binnenkant van de ring de lippen
in met een dun laagje siliconenvet of zuurvrije
vaseline voor een soepele montage van de
afvoerbuis.
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Gebruik teflontape of lijm op de
schroefdraad van de ketelsyfon. Dit
om te voorkomen dat deze
later condens
lekken.
verbinding
ding later condens
gaatgaat
lekken!

Samenbouwen van de adapter,
verlopen en schuifstukken
1.

3.

Schuif de tussenplaat op de persbouten en zet
deze vast met de sluitringen en bouten.

Bouw de adapter, de verlopen en de schuifstukken eerst samen voordat die aan de
onderkant van de WTW worden gemonteerd.
a.

Plaats de verlopen in de 80 mm aansluitingen van de adapter.

b.

Plaats de schuifstukken in de verlopen. Er
zijn plastic en Aluminium verlopen die beide
gebruikt kunnen worden.
lucht
toevoer

rook
afvoer

Figuur 11: Monteer tussenplaat

Als de ketel in de haak van de tussenplaat wordt
gehangen, dan bewegen de bovenkant van de
ketel en de onderkant van de WTW naar voren
en komen deze los van de muur. Dit kan
hinderlijk zijn.
lucht
rook
Figuur 9: Adapter, verlopen en schuifstukken

Montage van de tussenplaat

Dit kan voorkomen worden door de onderkant
van de ophangplaat met een schroef, plug en
chassis-ring
aan de muur te bevestigen.
Hiervoor kan één van de bestaande gaten in de
ophangplaat van de WTW worden gebruikt. Een
schroef, ring en plug worden niet meegeleverd.

Voor de bevestiging van de tussenplaat zijn twee
persbouten met bijbehorende moeren en sluitringen
meegeleverd. De bouten moeten in de ophangplaat
van de WTW gemonteerd worden.
1.

Trek de onderkant van de ophangplaat van de
WTW iets van de muur om de bouten in de juiste
gaten van de ophangplaat te kunnen plaatsen.

2.

Plaats de persbouten op de hieronder aangegeven posities.

Figuur 12: Ophangplaat tegen muur bevestigen

Figuur 10: Posities persbouten in ophangplaat
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Bevestigen van adapter, verlopen
en schuifstukken aan de WTW

Ophangen van de CV ketel
en vastzetten van de adapter

Monteer de samenbouw van adaptor, verlopen en
schuifstukken als volgt aan de WTW:

1.

1.

Smeer de lippen van de lippenringen in de
schuifmoffen in met siliconenvet of vaseline,
zodat deze soepel over de buizen schuiven.

2.

Plaats het samengebouwde deel op de buizen
aan de onderkant van de WTW.

Hang de CV-ketel aan de haak van de
tussenplaat. Let er daarbij op dat de rookafvoer
buis aan de onderkant van de van de adaptor
in de rookafvoer opening van de ketel wordt
geplaatst.

Let op de juiste montage van
rookgasafvoer en luchttoevoer. De
rookgasafvoer op de WTW is
rechts, de luchttoevoer is links!
Bij de juist montage hangt de ketel niet mooi in het
midden onder de WTW maar enigzins aan de
rechterkant onder de WTW! Zie ook de figuur op
pagina 4.
3.

Schuif het samengebouwde deel zover als
mogelijk is omhoog over de buizen aan de
onderkant van de WTW.

Figuur 14: CV ketel onder WTW unit

2.

Schuif de adapter omlaag in de concentrische
aansluiting. Dat gaat gemakkelijker als de
adapter tijdens het omlaag zakken een iets
beweegt.
De adapter moet zover zakken dat de bovenkant
van de witte ring in de groef aan de onderkant
van de adapter valt.

Figuur 15: Adapter gemonteerd in witte ring

3.
Figuur 13: Montage samengebouwde deel op WTW

Het is niet mogelijk om de adapter
op de WTW te monteren als de ketel
al aan de haak hangt!

Draai de schroeven [A] van de ring vast.
•

De adapter zit nu vast aan de witte ring.

•

Rookgasafvoer en luchttoevoer van de ketel
zijn nu op de WTW aangesloten.

4.

Controleer nogmaals of de luchttoevoer en
rookgasafvoer op de juiste buizen zijn
aangesloten. (ketel hangt uit het midden, rechts
onder de WTW).

5.

Controleer op eventuele rook lekkage als het
toestel in bedrijf gesteld is!
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Montage condensafvoer
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BlueHelix HiTech elektrisch
aansluiten en instellen
BlueHelix HiTech en OptiFor
WTW elektrich aansluiten
1.

Sluit de thermostaatkabel voor de ketel van de
WTW aan op de Opentherm ingang. Hieronder
met M aangegeven.

6.

Druk weer op de menuknop.

7.

Op het display verschijnt een nieuwe lijst met
vier ingangen, de cursor staat op “TSP”.

8.

Druk wederom op de menuknop om “TSP” te
openen.

9.

Het display toont een lijst met TSP-s die begint
met b01, b02 enzovoort.

10. Druk net zo lang op de linker – knop of + knop
tot de cursor op P41 staat.
11. Druk op de rechter + of – knop om de waarde
van de parameter op het scherm te krijgen.
12. Zet met de rechter + of – knop de waarde op de
gewenste instelling.
13. Bevestig de nieuwe waarde met de
“bevestigingsknop”. Dat is de knop in het midden
met de cirkel met pijl.
14. Herhaal actie 10 t/m 13 om parameter P67 op 1
in te stellen.
15. Druk nog een aantal keer op bevestigen om
terug te gaan naar het normale status menu.

2.

Steek de netstekker van de BlueHelix HiTech in
het daarvoor bestemde stopcontact aan de
onderkant van de WTW.

3.

Steek de netstekker van de OptiFor WTW in het
stopcontact.

Raadpleeg ook de handleiding van de BlueHelix
HiTech: hoofdstuk 3 Service en Onderhoud, bij de
paragraaf "menu installateur".

BlueHelix HiTech instellen
De belasting voor Centrale verwarming
begrensd worden met parameter P41:

moet



bij model 34 C parameter 41 op 60 instellen.



bij model 28 C parameter 41 op 72 instellen.

Voor een juiste branderafstelling moet parameter P67
op 1 gezet worden!
De parameters van de BlueHelix HiTech kunnen als
volgt worden ingesteld:
1.

Activeer het display door op een willekeurige
knop te drukken.

2.

Activeer het menu door op de menuknop te
drukken. De menuknop is de middelste knop met
drie boven elkaar liggende streepjes.

3.

Druk nogmaals op de menuknop.

4.

In het display verschijnt “0000” en er wordt om
een password gevraagd.

5.

Voer het password in:
a.

Druk op de rechter + toets om 1 in te voeren;

b.

Druk op de linker + toets om de cursor naar
het volgende cijfer te verplaatsen;

c.

Voer met de rechter + toets 2 in;

d.

Herhaal bovenstaande handelingen tot het
volledige password “1234” is ingevoerd.
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