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ALGEMENE WAARSCHUWINGEN 

• Lees de waarschuwingen in deze 

handleiding aandachtig. 

• Eenmaal de eenheid geïnstalleerd is, legt u 

de werking ervan uit aan de gebruiker en 

overhandigt u hem deze gebruiksaanwijzing. 

De handleiding maakt integraal deel uit van 

het product en moet op een veilige, 

toegankelijke plaats worden bewaard om 

achteraf te kunnen worden geraadpleegd. 

• De installatie en het onderhoud moeten door 

een erkende technicus gebeuren, met 

inachtneming van de geldende normen en 

overeenkomstig de aanwijzingen van de 

fabrikant. Het is verboden om iets aan de 

verzegelde afstellingsapparatuur te wijzigen. 

• Een foutieve installatie of een gebrek aan 

onderhoud kan tot materiële schade of 

lichamelijke letsels leiden. De fabrikant 

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 

voor schade die veroorzaakt werd door een 

niet goed uitgevoerde installatie, oneigenlijk 

gebruik of het niet opvolgen van de 

instructies. 

• Alvorens eender welke reinigings- of 

onderhoudstussenkomst uit te voeren, moet 

u de stroomtoevoer naar de eenheid 

uitschakelen met behulp van de 

hoofdschakelaar van de installatie of een 

andere uitschakelinrichting.  

• Bij storingen of een slechte werking schakelt 

u de eenheid uit en laat u deze door 

gekwalificeerd personeel repareren. Wend u 

uitsluitend tot erkende technici. De eenheid 

mag alleen gerepareerd worden en de 

onderdelen ervan mogen uitsluitend worden 

vervangen door erkende technici met 

gebruik van originele vervangstukken. Zo 

niet, kan de veiligheid van de eenheid in het 

gedrang komen. 

• Deze eenheid mag uitsluitend worden 

gebruikt voor het doeleinde waarvoor ze 

ontworpen werd. Elk ander gebruik zal als 

oneigenlijk en bijgevolg gevaarlijk worden 

beschouwd. 

• Het verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn 

en moet daarom buiten het bereik van 

kinderen worden gehouden. 

• De eenheid mag niet worden gebruikt door 

kinderen of door volwassenen met een 

lichamelijke, zintuiglijke of mentale handicap 

of die niet over de nodige ervaring en kennis 

beschikken, tenzij dit op instructie of onder 

het toezicht van een andere persoon zou 

gebeuren, die verantwoordelijk is voor hun 

veiligheid.  

• Gelieve ten slotte de eenheid en haar 

accessoires weg te werpen conform de 

geldende normen. 

• De afbeeldingen in deze handleiding 

  zijn een vereenvoudigde weergave van 
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het product. Zulke weergaven kunnen 

kleine, onbelangrijke verschillen bevatten in 

vergelijking met het geleverde product. 

• TOESTEL BESTEMD VOOR 

HUISHOUDELIJKE GEBRUIK; NIET 

BEDOELD VOOR INDUSTRIEEL 

GEBRUIK. 

Dit symbool betekent ‘Let op’ en staat bij alle 
veiligheidswaarschuwingen. Sla voldoende acht op dergelijke 
waarschuwingen om gevaarlijke situaties, materiële schade en 
letsels aan mens en dier te voorkomen. 

Belangrijke informatie waarbij er geen sprake is van enig risico 
op letsels of materiële schade wordt met dit symbool 
aangegeven. 

De CE-markering bevestigt dat het product voldoet aan de fundamentele vereisten 

van de toepasselijke Europese richtlijnen. 

De conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd bij de fabrikant. 
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1 GEBRUIKSAANWIJZING 

1.1 Inleiding 

De nieuwe SKY ECO F is een krachtige 

doorstroomketel met lage uitstoot voor de 

huishoudelijke productie van warm water en werkt 

op aardgas of lpg. Hij is uitgerust met een 

compacte, WATERGEKOELDE brander, een 

elektronische ontsteking, een vlammodulatie tot 

30%, een gesloten verbrandingsruimte, een 

MODULERENDE ventilator en een 

bedieningssysteem met microprocessor. 

1.2 Bedieningspaneel 

Fig. 1  

1.3 De eenheid aan- of uitschakelen 

• Sluit de eenheid aan op het elektriciteitsnet. 

• Druk 1 seconde lang op de 'ON/OFF’-knop op 
het bedieningspaneel. 

Fig. 2 - De eenheid uitschakelen

Wanneer de eenheid uitgeschakeld is, blijft de kaart 

verbonden. Productie van SWW wordt 

uitgeschakeld. 

• Om de eenheid aan te schakelen, drukt u opnieuw 

1 seconde lang op de -knop. De eerste 5 

seconden zal het lcd-paneel u de versie van de 

software op de kaart tonen, waarna u de actuele 

uitlaattemperatuur van het SWW te zien krijgt. 

1 Knop voor het verhogen van de 
temperatuur van het 

SWW 

2 Knop voor het verlagen van de 

Temperatuur van het SWW 

3 Multifunctioneel display 

4 Resetknop 

5 ON/OFF-knop 

6 OFF-symbool 

7 Brander aan en weergave van 

actueel vermogen. Wanneer dit 

display knippert, schort er iets 

aan de verbranding. 

8 Display voor de 

SWW- productie 

9 Aansluiting voor technische 

ondersteuning 

10 Lcd-paneel 

Fig. 3 - De eenheid aanschakelen 

• Draai de gaskraan stroomopwaarts van de 

eenheid open. De eenheid zal beginnen werken 

bij elke vraag naar sanitair warm water (SWW). 

1.2.1 Display tijdens productie van
sanitair warm water
Wanneer er om warm water gevraagd wordt (door 

gebruik te maken van de warmwaterkraan), zal het 

scherm van het bedieningspaneel de actuele 

uitlaattemperatuur van het SWW tonen.  

Deze temperatuur zal vervolgens stijgen of dalen, 

naarmate de temperatuur ter hoogte 

van de SWW-voeler de ingestelde waarde bereikt. 

Bij een eventuele storing (zie punt 3.4) zal het lcd-

paneel de foutcode weergeven, alsook “d3” en 

“d4” tijdens de wachtperiodes. 

Fig. 4 - In werking 

1.4 De SWW-temperatuur aanpassen 

. Druk op de - en  -knoppen om de SWW-

temperatuur in te stellen tussen 40 ºC en 50 ºC. 

Zoals u kunt zien, zal het (°C)-symbool beginnen 

knipperen, wanneer u de knoppen indrukt om de 

temperatuur aan te passen. 

Fig. 5 - Minimumtemperatuur 

NL
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Fig. 6 - Maximumtemperatuur 

2 INSTALLATIEHANDLEIDING 

2.1 Algemene informatie 

2.2 Locatie 

Het verbrandingscircuit is afgesloten van de 

installatieomgeving, waardoor de eenheid in eender 

welk vertrek geïnstalleerd kan worden. Niettemin 

moet de plaats van installatie voldoende verlucht 

worden om gevaarlijke situaties bij een eventueel 

gaslek te voorkomen. 

Europese Richtlijn 90/396/EEG legt deze 

veiligheidsnorm op voor alle op gas werkende 

toestellen, ook voor gesloten toestellen. 

De eenheid kan tevens werken op een gedeeltelijk 

afgeschermde plek in overeenstemming met norm 

EN 297 pr A6. 

De eenheid dient in elk geval geïnstalleerd te 

worden op een locatie die gevrijwaard is van stof, 

brandbare voorwerpen of materialen, of corrosieve 

gassen. De eenheid kan tegen een wand geplaatst 

worden. 

Bij een eventuele wandmontage moeten de 

afmetingen vermeld bij punt 4.1 in acht genomen 

worden. Verder dient de wandmontage stevig en 

stabiel te zijn. 

Als de eenheid in een kast geplaatst wordt 
of zijdelings tegen andere elementen, 
moet er voldoende ruimte voorzien 
worden, opdat de behuizing van de ketel 
verwijderd zou kunnen worden en de 
gebruikelijke onderhoudsactiviteiten 
verricht kunnen worden. 

Fig. 7 - Minimale afstanden 

A Langs beide kanten > 2 cm 

B - > 50 cm 

C Vooraan > 2 cm 

2.3 Het verwarmingstoestel assembleren 

1 - Open de verpakking en u zult een sjabloon 

aantreffen voor de assemblage van de eenheid 

in de verpakking. Hang deze sjabloon op de 

juiste hoogte tegen de muur (respecteer daarbij 

de afstanden die bij het vorige punt beschreven 

werden) en zorg ervoor dat de sjabloon zelf zo 

horizontaal mogelijk hangt (met behulp van een 

waterpas). 

2 - Markeer de plaatsen waar u de gaten voor de      
bevestigingsschroeven dient te boren. 

3 - Neem vervolgens een Ø8 mm boorkop om deze gaten 
effectief te boren en steek daarna 

de bijbehorende uitzetpluggen in de gaten. 

4 - Bevestig tot slot de elementen waarop u de eenheid 
zult monteren. 

De verwarmingsketel mag 
uitsluitend door een erkende 
technische installateur geplaatst 
worden, met inachtneming van alle 
instructies van deze handleiding, de 
‘UNE 26’-norm en de plaatselijke 
regelgeving inzake installatie en 
uitstoot. 

Alvorens u het toestel assembleert, 
moet u nagaan of de water- en 
gasaansluitingen naar behoren 
beveiligd, geïdentificeerd en 
gepositioneerd werden. Zie de 
afmetingen en aansluitingen bij punt 
4.1. 

C
 

A A 

B 
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Fig. 9 - Informatielabel 

Fig. 8 - Assemblagesjabloon 

5 - Haal de eenheid uit de verpakking. 

6 - Controleer alle documenten. 

7 - Verwijder de stoppen uit de water- en 

gasaansluitingen (zie Fig. 10). 

8 - Controleer de referentie voor het land van 

bestemming en het type gas waarvoor de 

eenheid geleverd wordt op het informatielabel. 

2.4 Hydraulische aansluitingen 

Er werden labels op de eenheid aangebracht die de 

aansluiting voor de 1/2” watertoevoer (wit) en voor 

de 3/4” gastoevoer (geel) aanduiden. 

Geschikt voor gebruik op een gedeeltelijk 

afgeschermde plek GEMAAKT IN 

SPANJE 

1910G80002 

40 W IPX4D230V~50HZ 

8 430709 513853 

tmax 65 °C D  9,3 I/min

NOx  6 (< 56 mg/kWh)  H2 O 

0085 / 19 

PMW 10,0 bar bar 

Pn 50° - C0° - kW

PMS 

kW7,6 19.5 - 

- 8,3 kW
- kW 

21,7Qnw(DHW)(Hi) 
Qn (Hi) 
Pn 80° - 60° 

SKY ECO F 11 
Goedk. nr. DF.94 Ser.n. 1910G80002

C12-C22-C32-C42-C52-C62-C72-C82-B22 
II2H3+ (IT) 

II2H3+ (ES)

I2LN/I2LS/I2LW (PL) II2H3B/P 

(RO) 

Neem de ketel nooit vast aan de 
water- en gasaansluitingen. Verricht 
de aansluitingen in 
overeenstemming met de 
afmetingen en verbindingen 
vermeld bij punt 4.1. 

8 8 

Ø 3/4” 
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Fig. 10 - Verbindingskaartjes 

Als de hardheid van het water meer dan 

25ºFr (1ºF=10ppm CaCO3) bedraagt, dient 

het water behandeld te worden om 

eventuele kalkaanslag op de eenheid te 

voorkomen. 

2.5 Gasaansluiting 

• 

De buis moet voldoen aan de toepasselijke regelgeving. 
• Vermijd zones met warmte-emissies. 
• Voorkom dat de buis gaat buigen of afgekneld raakt. 
• De aansluitingen moeten langs beide kanten 

(gasklep en andere componenten) voldoen aan de 
voorschriften van het land waar het 
verwarmingstoestel geïnstalleerd wordt. 

2.6 Elektrische aansluitingen 

1 Sluit de overeenkomstige gasinlaat (zie punt 
4.1) aan conform de geldende voorschriften in 
het land waar het verwarmingstoestel 
geïnstalleerd wordt. 

2 Maak gebruik van een stijve metalen buis 
(verbinding met gastoevoernet) of een 
flexibele, doorlopende roestvrijstalen 
slang (lpg-installatie) en voeg een 
afsluitkraan toe tussen de installatie en de 
eenheid (ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE 
EENHEID). 

3 Eenmaal de verbinding met het gasnetwerk tot 
stand gebracht werd, controleert u alle 
gasaansluitingen op eventuele lekkages. Dat 
doet u door een dichtheidstest uit te voeren. 
Om schade aan de eenheid als gevolg van een 
te hoge druk te voorkomen, laat u de 
gasinlaatklep toe. 

Controleer of de druk- en 
gastoevoerwaarden stroken met die 
welke vermeld worden voor het verbruik 
van de eenheid. Zie de tabel met de 
technische gegevens (punt 4.4). 

De stroomkabel van de eenheid mag niet vervangen 
worden door de gebruiker. Als de kabel beschadigd 
blijkt, moet u de eenheid uitschakelen en het 
erkende technische ondersteuningscentrum 
bellen om de kabel te laten vervangen. Om 
de kabel te vervangen mag alleen een 3 x 0,75 
mm² HAR H05 VV-F-kabel gebruikt worden, met 
een maximale buitendiameter van 8 mm. 

2.7 Lucht- en rookgaskanalen 

Het toestel is een eenheid van type C met 
gesloten  verbrandingsruimte en geforceerde circulatie. 
De luchtinlaat en rookgasuitlaat moeten aangesloten 
zijn op systemen zoals hieronder aangegeven. De 
eenheid is goedgekeurd voor gebruik in alle Cxy-
rookgasafvoerconfiguraties die in de tabel met de 
technische gegevens vermeld worden (en waarvan er 
enkele verderop in de tekst nog als voorbeeld gebruikt 
zullen worden). Sommige configuraties kunnen echter 
beperkt of verboden blijken door plaatselijke wetten, 
normen of voorschriften. Controleer daarom zeker of 
er geen dergelijke beperkingen van kracht zijn, voordat 
u overgaat tot het installeren van de eenheid, en mochten 
er inderdaad zulke beperkingen van toepassing blijken, 
gelieve deze dan ook te respecteren. Hetzelfde geldt voor 
alle eventuele bepalingen die zouden gelden in verband 
met de montage tegen wanden en/of plafonds en de in 
acht te nemen afstanden tot ramen, muren, luchtroosters, 
enz. (zie punt 2.2). 
Verifieer het te gebruiken membraan alvorens de installatie 

Bij installaties met een 
goedgekeurde flexibele slang voor 
lpg dient u in het bijzonder op het 
volgende te letten: 

Controleer of de eenheid klaargemaakt 
werd om op het juiste type brandstof te 
werken en maak de gasbuizen 
zorgvuldig schoon om alle mogelijke 
restanten in de buizen te verwijderen, 
die een correcte werking van het toestel 
zouden kunnen hinderen, voordat u de 
gasleiding aansluit.  Respecteer bij het 
verrichten van de aansluiting alle 
instructies uit punt 4.1. 

De elektrische veiligheid van de eenheid 
is alleen verzekerd, wanneer het toestel 
op doeltreffende wijze geaard werd zoals 
vooropgesteld door de 
veiligheidsnormen. Laat gekwalificeerd 
personeel de doeltreffendheid en de 
geschiktheid van het aardingssysteem 
verifiëren, aangezien de fabrikant niet 
aansprakelijk gesteld kan worden voor 
eender welke schade veroorzaakt door 
een gebrek aan aarding van de 
installatie. 
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uit te voeren en vergewis u ervan dat u de 
toegelaten maximumlengte niet overschrijdt door 
een eenvoudige berekening te verrichten: 

1. Teken het volledige gescheiden 
rookgasafvoersysteem uit, met inbegrip van de 
accessoires en uitlaatterminals. 

2. Neem Tabel 1 erbij en bepaal de verliezen in 
meq (meterquivalent) voor elk onderdeel, 
afhankelijk van de respectieve assemblagepositie. 

3. Vergewis u ervan dat de totale som van de 
verliezen kleiner is dan of gelijk is aan de 
maximumlengte aangegeven in Tabel 2 (zie punt 
2.7.4).

• Voor aansluiting op aparte Ø80 buizen, 
verticale buis met condensaatverzameling 
(1KWMA5500). 

2.7.3 Verbinding met coaxiale buizen 

C1x - Horizontale aanzuiging en afvoer tegen de 

muur                                                                         
C3x - Verticale aanzuiging en afvoer tegen het

plafond      
       = lucht              = rookgassen

2.7.1 Reductiering

C1X C3X 
C3X C1X C1X 

Om de eenheid naar behoren te laten werken, 
moeten de meegeleverde membranen geïnstalleerd 
worden. Vergewis u ervan dat de juiste reductiering
(bij gebruik) geïnstalleerd werd en dat dit ook correct 
gebeurde. 

Fig. 12 - Voorbeeld van een verbinding met coaxiale buizen 

1 

2 

• [1] Rookgaspakking 
• [2] Reductiering 

Fig. 11 - Vervanging van de reductiering met de eenheid gedemonteerd 

2.7.2 Accessoires voor 

condensaatverzameling  (optioneel) 

Voor installaties met verticale buizen, type 
C3x, C5x, B2x en C1x, wordt het ge-
bruik van condensaatverzamelingsaccessoires 
aanbevolen.

Verliezen in meq 

Lucht-

in-

laat 

Rookgas- 

uitlaat 

Verti- 

caal 

Hori- 

zon-

taal 

Ø 

80 

BUIS 
0,5 m M/H 1KWMA38A 0,5 0,5 1 

1 m M/H 1KWMA83A 1 1 2 

2 m M/H 1KWMA06K 2 2 4 

BOCHT 

45° H/H 1KWMA01K 1,2 2,2 

45° M/H 1KWMA65A 1,2 2,2 

90° H/H 1KWMA02K 2 3 

90° M/H 1KWMA82A 1,5 2,5 

90°M/H + uitlaat voor 

tests 

1KWMA70U 1,5 2,5 

SLANG 
Met uitlaat voor tests 1KWMA16U 0,2 0,2 

Voor condensaatafvoer 1KWMA55U - 3 

T Voor condensaatafvoer 1KWMA05K - 7 

TERM- 

INAL 

Wand lucht 1KWMA85A 2 - 

Wand rookgassen met 

windscherm 

1KWMA86A - 5 

ROOKKA
NAAL 

Gescheiden voor 

lucht/rookgassen 80/80 

1KWMA84U - 12 

Alleen uitlaat Ø80 
1KWMA83U+ 

1KWMA86U 
- 4 

Coaxiaal 60/100 Coaxiaal 80/125 

Toegelaten 

maximumlengte 

4 m 10 m 

Reductiefactor 

kniestuk 90° 

1 m 0,5 m 

Reductiefactor 

bochtstuk 45° 

0,5 m 0,25 m 

Te gebruiken 

reductiering

0 tot 

2 m 

SKY ECO F 11 = Ø40 

SKY ECO F 14 = Ø47 

SKY ECO F 17 = Ø50 

0 tot 3 

m 

SKY ECO F 11 = Ø40 

SKY ECO F 14 = Ø47 

SKY ECO F 17 = Ø50 

2 tot 

3 m 

SKY ECO F 11 = Ø43 
SKY ECO F 14 = Ø50 
SKY ECO F 17 = Ø52

3 tot 6 

m 

SKY ECO F 11 = Ø43 
SKY ECO F 14 = Ø50 
SKY ECO F 17 = 
geen 
membraan 

3 tot 

4 

m 

geen membraan 
6 tot 

10 

m 

geen membraan 

• Voor aansluiting op een Ø60/100 coaxiale buis met 

condensaat verzameling (010023X0).

C3X 

TABEL 1
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Voor de coaxiale verbinding installeert u een 
van de volgende initiële accessoires op de 
eenheid. Voor de boorafmetingen op de muur 
verwijzen we naar punt 4.1. Horizontale uitlaat-
segmenten moeten licht aflopen naar buiten toe 
om te vermijden dat er condensatie zou kunnen 
terugvloeien naar de eenheid. 

Fig. 13 - Initiële accessoires voor coaxiale kokers 

2.7.4 Verbinding met aparte buizen 

      Fig. 14 - Voorbeeld van een verbinding met aparte buizen 

      C1x Horizontale aanzuiging en afvoer tegen de 
muur. Inlaat- en uitlaatterminals moeten concen-
trisch zijn of voldoende dicht bij elkaar liggen 
om aan vergelijkbare windomstandigheden 
blootgesteld te zijn (maximumafstand: 50 cm).

         C3x Verticale aanzuiging en afvoer tegen het
         plafond. Inlaat-/uitlaatterminals geschikt voor 
         C12
        C5x Gescheiden aanzuiging en afvoer tegen de muur 

of het plafond of, in elk geval, in ruimten 
onder een verschillende druk. Aanzuiging en afvoer 
mogen niet tegen tegenover elkaar gelegen muren 
aangebracht worden. 

        C6x Aanzuiging en afvoer met aparte 
gecertificeerde buizen (EN 1856/1). 

        B2x Aanzuiging van de installatieomgeving en
afvoer tegen de muur of het plafond. 

       = lucht 
       = rookgassen 

Om de aparte kanalen te verbinden, installeert u 
het volgende initiële accessoire op de eenheid 
(010031X0 / 4740). 

Tabel 2 

Model Lengte Membraan 

Toegelaten 

maximumlengte 

SKY ECO F 11 65 meq 

SKY ECO F 14 55 meq 

SKY ECO F 17 45 meq 

Te gebruiken 

membraan 

SKY ECO F 11 
0 - 20 meq Ø 40 

20 - 35 meq Ø 43 

20 - 65 meq geen membraan 

SKY ECO F 14 
0 - 20 meq Ø 47 

20 - 35 meq Ø 50 

20 - 55 meq geen membraan 

SKY ECO F 17 
0 - 20 meq Ø 50 

20 - 35 meq Ø 52 

20 - 45 meq geen membraan 

3 ONDERHOUD EN REPARATIES 

Alle aanpassingen, inbedrijfstellingen 

en periodieke controles die hieronder beschreven 

worden, moeten uitgevoerd worden door een erkende 

technicus conform de geldende voorschriften. 

FERROLI wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor 

eventuele materiële schade of letsels te wijten aan 

tussenkomsten van onbevoegden aan de eenheid. 

BELANGRIJK - DE RUIMTE MOET 
VOORZIEN ZIJN VAN EEN 
GESCHIKTE VENTILATIE. 
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3.1 AANPASSINGEN 

3.1.1 Gasomschakeling *

De eenheid kan op methaan of lpg werken. In de 
fabriek wordt de eenheid voorzien voor 
gebruik van een van beide gastypes zoals 
aangegeven op de verpakking en op het 
plaatje met technische gegevens. Om de eenheid 
op een ander soort gas te laten werken, moet er 
gebruikgemaakt worden van een 
omschakelingskit: 

Code Naam 

VC83016190 KIT VOOR OMSCHAKELING VAN LPG NAAR 
METHAAN VOOR EEN
VERWARMINGSTOESTEL VAN 11 L 

VC83016210 KIT VOOR OMSCHAKELING VAN LPG NAAR 
METHAAN VOOR EEN 
VERWARMINGSTOESTEL VAN 14 L 

VC83016220 KIT VOOR OMSCHAKELING VAN METHAAN 
NAAR LPG VOOR EEN 
VERWARMINGSTOESTEL VAN 11 L 

VC83016230 KIT VOOR OMSCHAKELING VAN METHAAN 
NAAR LPG VOOR EEN 
VERWARMINGSTOESTEL VAN 14 L 

VC83016420 KIT VOOR OMSCHAKELING VAN LPG NAAR 
METHAAN VOOR EEN 
VERWARMINGSTOESTEL VAN 17 L 

VC83016430 KIT VOOR OMSCHAKELING VAN METHAAN 
NAAR LPG VOOR EEN 
VERWARMINGSTOESTEL VAN 17 L 

* niet toegelaten in Belgïe

3.2 INBEDRIJFSTELLING 

 

 

3.2.1 Alvorens het warmwaterapparaat 
te ontsteken

• Controleer de gasinstallatie zorgvuldig op 
lekkages met gebruik van een oplossing van 
zeep en water ter hoogte van de aansluitingen. 

• Vul het hydraulische systeem en vergewis u 
ervan dat er zich geen lucht in de eenheid of het 
systeem bevindt.  

• Controleer het systeem of de eenheid op 
eventuele waterlekken. 

• Vergewis u ervan dat de aarding en de 
aansluiting op de elektrische installatie naar 
behoren verricht werden. 

• Ga na of de gasdruk correct is. 
• Verzeker u ervan dat er zich geen ontvlambare 
vloeistoffen of materialen in de buurt van het 
verwarmingstoestel bevinden. 
• Om schade aan de aansluitingen te voorkomen, 

doet u er goed aan om het toestel niet op de 
grond te plaatsen met de aansluitingen naar 
onder gericht. 

3.2.2 Controles tijdens de werking 
• Schakel de eenheid aan. 
• Controleer de brandstof- en watersystemen op 

eventuele lekkages. 
• Verifieer de doeltreffendheid van de lucht- en 

rookgaskanalen bij werking van het 
verwarmingstoestel. 

• Vergewis u ervan dat de gasklep naar behoren 

moduleert. 
• Ga na of het verwarmingstoestel gemakkelijk ontsteekt 

door het meermaals aan- en uit te schakelen. 
• Controleer of het brandstofverbruik overeenstemt 

met wat ter zake werd vermeld. 

3.3 ONDERHOUD 

3.3.1 Periodieke controles 
Opdat de eenheid correct zou werken, moet het 
toestel jaarlijks aan een controle door een 
erkende technicus onderworpen worden, die 
daarbij nagaat of: 
• de bedienings- en beveiligingsinrichtingen 

(gasklep, debietschakelaar, enz.) naar 
behoren functioneren; 

• de uitblaaspijp efficiënt werkt; 
• de lucht- en rookgaskanalen en terminals 

niet belemmerd worden door obstakels en 
geen lekken bevatten; 

• de brander en warmtewisselaar gevrijwaard zijn 
van vuil en afzettingen. Gebruik geen chemische 
producten of stalen borstels om ze te reinigen; 

• de elektrode gevrijwaard is van afzettingen en 
correct gepositioneerd werd; 

• de gas- en watersystemen geen lekkages hebben; 
• de gastoevoer- en werkdrukwaarden stroken 

met wat er in de tabellen vermeld wordt. 

De omschakeling van de eenheid naar 
een ander type gas dan voorzien in de 
fabriek, moet door een erkende 
technicus gebeuren met gebruik van 
originele onderdelen en in 
overeenstemming met de geldende 
regelgeving in het land waar de eenheid 
gebruikt wordt. 

De inbedrijfstelling van het 
verwarmingstoestel moet door een 
opgeleide, gespecialiseerde technicus 
gebeuren. 
Verder dienen er bepaalde controles te 
gebeuren tijdens de eerste ontsteking, 
na onderhoudstussenkomsten die een 
uitschakeling van de eenheid vergen en 
na eender welke tussenkomst op de 
veiligheidsinrichtingen en  
-componenten van de eenheid. 
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Voor het schoonmaken van de behuizing en de 

externe onderdelen van het verwarmingstoestel 

mag een zachte, vochtige doek gebruikt 

worden, indien nodig in combinatie met  water 

en zeep. Gebruik geen schuur- of 

oplosmiddelen. 

3.3.2 De behuizing openen 

Om de behuizing te openen, gaat 
uals volgt te werk: 
1 Draai de A-schroeven los (zie
Fig 15)         

2 Kantel de behuizing (zie Fig. 15). 

3 Til de behuizing omhoog. 

3.4 FOUTMELDINGEN 

Het verwarmingstoestel is uitgerust met een 
geavanceerd zelfdiagnosesysteem. Mocht er 
zich een probleem voordoen met de eenheid, 
zal het foutmeldingssymbool op 
het scherm beginnen knipperen en zal de 
respectieve code weergegeven worden. 
Sommige foutmeldingen, aangegeven met de letter 'A’, 
zullen de werking van de eenheid blokkeren. 
Om de eenheid opnieuw te doen werken, 
drukt u dan simpelweg 1 seconde lang op de 
RESET-knop (4 - Fig. 1). 
Als dit het verwarmingstoestel niet doet resetten, 
moet de onderliggende storing eerst verholpen 
worden. 
Storingen aangegeven met de letter ‘F’ 
veroorzaken tijdelijke blokkeringen die 
automatisch opgelost worden, eenmaal de 
respectieve waarde teruggekeerd is naar het 
normale werkingsbereik van het toestel. 

Fig. 15 - De behuizing openen 

Voordat u eender welke tussenkomst 
binnenin het verwarmingstoestel 
verricht, moet u de stroomtoevoer 
uitschakelen en de gaskraan sluiten. 

11



cod. 3541S170-NL-VDHT-01/6/2019 
NL
L 

SKY ECO F 

3.4.1 LIJST VAN FOUTMELDINGEN 
Fout- 

code 
Fout-

melding 
Mogelijke oorzaak Oplossing 

A01 De brander ontsteekt 

niet. 

Tekort aan gas 
Controleer of er voldoende gas naar het 
verwarmingstoestel stroomt en 

dat er zich geen lucht in de buizen bevindt. 

Defecte detectie-/ontstekingselektrode 
Controleer of de elektrode correct geïnstalleerd 

en aangesloten werd en gevrijwaard is van afzettingen. 

Defecte gasklep Controleer de gasklep en vervang deze indien nodig. 

Gasklepbedrading onderbroken Controleer de bedrading 

Ontstekingsvermogen te klein Pas het ontstekingsvermogen aan. 

A02 
Vlamsignaal aanwezig 

wanneer brander 

uitgeschakeld 

is. 

Defecte elektrode Controleer de bedrading van de ionisatie-elektrode 

Defecte kaart Controleer de kaart. 

A03 Bescherming 
geactiveerd 

Defecte SWW-voeler Controleer de positie en werking van de SWW-voeler. 

Er circuleert geen water. Controleer de debietschakelaar. 

A06 
Geen vlam aanwezig 

na de 

ontstekingsfase. 

Lage druk op het gasnetwerk Controleer de gasdruk. 

Aanpassing minimale branderdruk Controleer de drukwaarden. 

A09 Defecte gasklep 
Bedrading onderbroken Controleer de bedrading 

Defecte gasklep Controleer de gasklep en vervang deze indien nodig. 

A16 Defecte gasklep 
Bedrading onderbroken Controleer de bedrading 

Defecte gasklep Controleer de gasklep en vervang deze indien nodig. 

A21 Foutmelding slechte 
verbranding 

Foutmelding F20 6 keer gegenereerd in de 
laatste 10 minuten Zie foutmelding F20. 

A41 Sensorpositie SWW-voeler losgekomen van de buis Controleer de positie en werking van de voeler. 

A51 Foutmelding slechte 

verbranding 

Belemmering van het aanzuig-/afvoerkanaal Controleer het kanaal. 

F04 Foutmelding 

kaartinstellingen 

Foutief geconfigureerde kaartinstellingen Controleer de kaartinstellingen en pas deze indien nodig 

aan. 

F05 

Foutmelding 

kaartinstellingen 

Foutief geconfigureerde kaartinstellingen Controleer de kaartinstellingen en pas deze indien nodig 

aan. 

Defecte ventilator 
Bedrading onderbroken Controleer de bedrading 

Defecte ventilator Controleer de ventilator. 

Defecte kaart Controleer de kaart. 

F07 Foutmelding 

kaartinstellingen 

Foutief geconfigureerde kaartinstellingen Controleer de kaartinstellingen en pas deze indien nodig 

aan. 

F10 Defecte 'SWW 1’- 

voeler 

Defecte voeler 
Controleer de bedrading of vervang de voeler. 

Kortgesloten bedrading 

Bedrading onderbroken 

F14 Defecte 'SWW 2’- 

voeler 

Defecte voeler 
Controleer de ventilator en de respectieve bedrading. 

Kortgesloten bedrading 

Bedrading onderbroken 

F20 Foutmelding 

verbrandingscontrole 

Defecte ventilator Controleer de ventilator en de respectieve bedrading. 

Foutief membraan Controleer het membraan en vervang het indien nodig. 

Kanaal verkeerd gedimensioneerd of 

belemmerd 

Controleer het kanaal. 

F34 
Voedingsspanning 
minder dan 

180 V. 

Problemen met het elektrische netwerk Controleer de elektrische installatie. 

F42 Defecte SW-voeler Defecte voeler Vervang de voeler. 

F50 Defecte gasklep 
Bedrading modulerende actuator onderbroken Controleer de bedrading 

Defecte gasklep Controleer de gasklep en vervang deze indien nodig. 
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4 TECHNISCHE GEGEVENS EN EIGENSCHAPPEN 

4.1 Afmetingen en aansluitingen 

4.2 Overzicht en hoofdcomponenten 

14 

10 

4 

5 

9 

50 50 

3 1 2 

A 

8 

15 

195 6 

13 

7 

12 
11 

3 1 2 16 

Fig. 16 - Overzicht 

1  Gasinlaat 10 Rookgasuitlaatcollector 

199 
2 Koudwaterinlaat 
3 Gesloten 

verbrandingsruimte 

4 SWW-uitlaat 
5 Ventilator 
6 Verbrandingsruimte 
7 Branderassemblage 
8 Koperen 

warmtewisselaar 

9 Verbrandingsgas-
collector 

11 Debietschakelaar 

12 Gasklep 

13 Ontstekings- en 

detectie-

elektrode 

14 Uitlaatmembraan 

15 Dubbele voeler 

(Veiligheid + 

SWW) 

16 Debietregelaar 

1 3/4” gasinlaat 

2 1/2” koudwaterinlaat 

3 1/2” SWW-uitlaat 

Model A (mm) B (mm) 

11 295 210 

14 335 250 

B 

118 

==

40
 

59 5 
96

 

17 375 290 
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4.3 Hydraulisch circuit 

10 

3 1 2 

Fig. 17 - Hydraulisch circuit 

1 Gasinlaat 
2 Koudwaterinlaat 
3 SWW-uitlaat 
4 Gesloten 

verbrandingsruimte 

5 Ventilator 
7 Branderassemblage 
8 Koperen 

warmtewisselaar 

9 Verbrandingsgascollector 

10 Rookgasuitlaatcollector 

11 Debietschakelaar 

12 Gasklep 

15 Dubbele voeler 

(Veiligheid + SWW) 

4 

5 

15 9 

8 

7 

12 

11 
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4.4 Tabel met technische gegevens 

Gegeven Eenheid 11 14 17 

Maximale verwarmingscapaciteit kW 21,7 26,9 32,9 Q 

Minimale verwarmingscapaciteit kW 8,3 10,3 12,6 Q 

Maximale verwarmingscapaciteit kW 19,5 24,2 29,6 

Minimale verwarmingscapaciteit kW 7,6 9,5 11,6 

Rendement bij maximaal vermogen % 89,9 90,0 90,0 

Branderinjectoren G20 nr. x Ø 24 x 0,85 28 x 0,85 32 x 0,85 

Gasmembraan G20 Ø / / / 

Gastoevoerdruk G20 mbar 20 20 20 

Max. branderdruk bij G20 mbar 11,3 12,5 14,8 

Min. branderdruk bij G20 mbar 1,8 2,0 2,8 

Maximale gastoevoer G20 m3/u 2,30 2,85 3,48 

Minimale gastoevoer G20 m3/u 0,88 1,09 1,33 

Branderinjectoren G30 nr. x Ø 24 x 0,5 28 x 0.5 32 x 0.5 

Gasmembraan G30 Ø 5 / / 

Gastoevoerdruk G30 mbar 29 29 29 

Max. branderdruk bij G30 mbar 25 26 27 

Min. branderdruk bij G30 mbar 5 5 5 

Maximale gastoevoer G30 m3/u 0,673 0,834 1,020 

Minimale gastoevoer G30 m3/u 0,257 0,319 0,391 

Branderinjectoren G31 nr. x Ø 24 x 0,5 28 x 0,5 32 x 0,5 

Gasmembraan G31 Ø 5 / / 

Gastoevoerdruk G31 mbar 37 37 37 

Max. branderdruk bij G31 mbar 35,5 35,5 35,5 

Min. branderdruk bij G31 mbar 5 5 5 

Max. gastoevoer G31 kg/u 1,69 2,09 2,56 

Min. gastoevoer G31 kg/u 0,64 0,80 0,98 

NOx-emissieklasse - 6 (< 56 
mg/kWh) 

NOx 

Max. bedrijfsdruk bar 10 10 10 PMS 

Min. bedrijfsdruk bar 0,2 0,2 0,2 

SWW-levering ∆25º l/min. 11,2 13,9 17,0 

SWW-levering ∆30º l/min. 9,3 11,6 14,2 D 

Beschermingsgraad IP IPX4D IPX4D IPX4D 

Voedingsspanning V/Hz 230 V/50 Hz 

Opgenomen elektrisch vermogen W 40 40 55 

Leeggewicht Kg 13 15 18 

Gewicht met verpakking Kg 14,1 16,1 19,1 

Type eenheid C12-C22-C32-C42-C52-C62-C72-C82-B22 

PIN CE 
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ErP productfiche 

MODEL:  SKY ECO F 11 

Handelsmerk: FERROLI 

Type: Conventioneel warmwaterapparaat 

Item Symbool Eenheid Waarde 

Opgegeven capaciteitsprofiel XL 

Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (van A+ tot F) A 

Dagelijks elektriciteitsverbruik Qelec kWh 0,083 

Jaarlijks elektriciteitsverbruik AEC kWh 18 

Energie-efficiënte waterverwarming NWh % 84 

Dagelijks brandstofverbruik Qfuel kWh 23.345 

Jaarlijks brandstofverbruik AFC GJ 18 

Temperatuurinstellingen thermostaat waterverwarmingstoestel, zoals op de markt 
gebracht 

MAX. 

Geluidsniveau LWA dB 54 

Stikstofoxidenemissies NOx mg/kWh 34 

MODEL:  SKY ECO F 14 

Handelsmerk: FERROLI 

Type: Conventioneel warmwaterapparaat 

Item Symbool Eenheid Waarde 

Opgegeven capaciteitsprofiel XL 

Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (van A+ tot F) A 

Dagelijks elektriciteitsverbruik Qelec kWh 0,093 

Jaarlijks elektriciteitsverbruik AEC kWh 20 

Energie-efficiënte waterverwarming NWh % 84 

Dagelijks brandstofverbruik Qfuel kWh 23.357 

Jaarlijks brandstofverbruik AFC GJ 18 

Temperatuurinstellingen thermostaat waterverwarmingstoestel, zoals op de markt 
gebracht 

MAX. 

Geluidsniveau LWA dB 54 

Stikstofoxidenemissies NOx mg/kWh 36 

MODEL:  SKY ECO F 17 

Handelsmerk: FERROLI 

Type: Conventioneel warmwaterapparaat 

Item Symbool Eenheid Waarde 

Opgegeven capaciteitsprofiel XL 

Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (van A+ tot F) A 

Dagelijks elektriciteitsverbruik Qelec kWh 0,084 

Jaarlijks elektriciteitsverbruik AEC kWh 18 

Energie-efficiënte waterverwarming NWh % 85 

Dagelijks brandstofverbruik Qfuel kWh 23.303 

Jaarlijks brandstofverbruik AFC GJ 18 

Temperatuurinstellingen thermostaat waterverwarmingstoestel, zoals op de markt 
gebracht 

MAX. 

Geluidsniveau LWA dB 55 

Stikstofoxidenemissies NOx mg/kWh 39 
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4.5 Bedradingsschema 

Fig. 18 - Bedradingsschema 

5 Stroomtoevoer ventilator 

11 Debietschakelaar 

12 Gasklep 

13 Ontstekings- en detectie-elektrode 

15 Dubbele voeler (veiligheid + SWW) 

17 Halsensor 
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