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Gefeliciteerd! U bent nu een trotse eigenaar van deMidea geiser. Wij verzekeren u dat dit 
product voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. Lees deze handleiding zorgvuldig door 
voordat u uw boiler installeert en in gebruik neemt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Het bovenstaande diagram is alleen voor referentie. 
Neem als standaard het uiterlijk van het werkelijke product.

Huishoudelijke gasgeiser

Handleiding
Model: JSD22-11DL
            JSD28-14DL
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Belangrijke mededelingen

Informatie over de fabrikant

Leverend materiaal in detail

Voorwaarden voor kwaliteitsgarantie

Transport en opslag

Let op de voorzorgsmaatregelen en opmerkingen, evenals de 
inhoud van deinstallatie-instructies. Lees vóór installatie zorgvuldig 
de installatie-instructie. Installatie en proefdraaien moeten worden 
uitgevoerd door professionele installateurs. Illegale installatie 
enonjuiste reparatie kunnen leiden tot menselijk letsel en zelfs 
de dood. Lees de onderhoudsinstructie voordat de proef wordt 
uitgevoerd. De kachel kan alleen worden geïnstalleerd in een ruimte 
met goede ventilatie. Kwaliteitsgarantie kan alleen worden 
aangevraagd na proefdraaien door professionals.

De verwarming voldoet aan de vereisten van de CE-norm 
en voldoet aan de volgende richtlijnen：

(EU)2016/426 ; wettelijke voorzieningenrichtlijnen van het lidStaten 
voor aardgasinstallatie.

EN 26; geisers in het sanitair uitgerust met atmosferische
gasbrander met aardgas als brandstofgebruik en andere 
soortgelijke toepassingen.

1x gas geiser
1x installatie-instructies
4x bouten en buisuitbreiding
2x koppelingsslang en linker

Alle rechten voor kwaliteitsgarantie kunnen alleen worden 
uitgeoefend in het land waar de geiser wordt gekocht.

Neem voor meer informatie over de kwaliteitsgarantie contact 
op met de aangewezen agent of importeur.

Om de geisers zonder mogelijke schade te verzekeren, moeten 
de verwarmingstoestellen in een goede verpakking worden vervoerd. 
De toegestane temperaturen voor transport en opslag liggen 
tussen -20°Cen + 70°C.
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Professionele installateurs / gebruikers
Mededelingen voor de professionele 
installateurs
































De instructie voor bediening en installatie is absoluut een 
noodzakelijk onderdeel van de geiser en wordt samen met de 
geiser geleverd. Lees de documenten door om te garanderen 
dat u alle gegevens voor een installatie, bediening en veilige 
service hebt begrepen.
Alle specifieke aanpassingen en inspecties voor de geiser 
moeten worden voorzien van de documenten die het 
bedrijfszegel en de handtekening van de installateur met zich 
meebrengen.
De geiser kan alleen tegen een vorstvrije muur van een kamer 
worden geïnstalleerd.
De installatie kan alleen worden bediend door gekwalificeerd 
personeel met verwijzing naar de instructie en aanvullende 
documenten verstrekt door de fabrikant. Er moet aandacht 
worden besteed aan de relevante voorschriften en normen, 
evenals aan aanvullende lokale voorschriften.
Een professional verwijst naar een persoon die bekend is met 
technische kennis die relevant is voor verwarmingstechnologieen 
drinkwatervoorziening.
De geiser kan alleen in gebruik worden genomen onder de 
juiste omgevingscondities.
Reparatie (foutopsporingen) en de inspectie voor de kwaliteit 
van gas, samen met de energie-efficiëntie van de geiser, 
moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionele 
installateurs.
Wat de installatie door de gebruiker betreft, moeten 
gespecificeerde aanpassingen alleen worden uitgevoerd zoals 
omschreven in het hoofdstuk Bedieningshandleiding.
Tijdens de opbouw moet de geiser zorgvuldig worden 
beschermd tegen vuil en andere vervuiling.
De geiser is alleen geschikt voor de verwarming van 
huishoudelijk water en moet worden aangesloten op een 
huishoudelijk watersysteem dat overeenkomt met de technische 
vereisten van de geiser.
De geiser kan alleen worden geïnstalleerd voor de door de 
fabrikant opgegeven verwachte werking.
Laat het verpakkingsmateriaal (karton, spijkers, bouten, plastic 
plaat en andere soortgelijke materialen) niet binnen het bereik 
van kinderen liggen.
Alle onderhoud en reparaties kunnen alleen worden uitgevoerd 
door geautoriseerd professioneel personeel.
Sluit indien nodig de voeding af voordat u begint met reinigen 
en onderhoud.
De zegels noch stempelsmogen niet worden 
vernietigd/verwijderd.
Als een definitieve verbreking noodzakelijk is, verbreek dan alle 
verbindingen (elektrisch vermogen, hydraulisch vermogen, 
gastoevoer, uitlaatpijp) en zorg ervoor dat ze allemaal zijn 
losgekoppeld. De geiser en zijn componenten moeten worden 
behandeld volgens de lokaal geldende voorschriften. De 
fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid voor enige schade 
veroorzaakt door onjuiste installatie of gebruik, of door 
overtreding van de overeenkomstige voorschriften. Evenmin 
wordt er in dergelijk geval kwaliteitsgarantie aangeboden.

Mededelingen voor de gebruiker

Voorzorgsmaatregelen voor de geiser

Reparatie en onderhoud

































Handleiding voor installatie en onderhoud moet goed worden 
bewaard.Als u de geiser vervangt, geef deze handleiding dan door 
aan zijn opvolger. Geef deze handleiding voor onderhoud door aan 
een professionele onderhoudsmonteur.
Onderhoud, elektrische installatie en inspectie moeten worden 
uitgevoerd door vakbekwaam personeel.
Koppel in geval van storing de stroomtoevoer van de kachel 
onmiddellijk los en neem contact op met de installateur.
Behandelingen van storingdoor particulieren is niet toegestaan.
De zegels noch stempels mogen niet worden vernietigd/verwijderd. 
Onjuist gebruik of manipulatie van het toestel kan ongelukken 
veroorzaken.
Voorkom aanraking met hete delen van de geiser, zoals alle buizen 
en uitlaatpijpen. Elk contact met hete onderdelen kan brandwonden 
veroorzaken. Kinderen en leken moeten tijdens de werking op afstand 
van de geiser blijven.
Voor langdurig niet-gebruik van de kachel, sluit u de klep en haalt u 
de batterijen eruit. Koppel indien nodig de voeding van de geiser los.
Eventuele lekken uit de geiser die kunnen worden gevonden, kunnen 
worden veroorzaakt door defecte onderdelen of een gebrekkige 
installatie. Neem contact op met de installateur.
Voor een normaal gebruik van de geiser, sluit de inlaatopeningen 
op de deur en de muur niet.
Geen blootstelling van de geiser in een stomende en vettige 
omgeving zoalsop een plaats met een haard.
Geen blootstelling van de geiser op een plaats met waterspatten 
zoals een badkamer en een andere natte omgeving.
Plaats geen voorwerpen op de geiser.
Het gebruik van de geiser door kinderen of leken is niet toegestaan, 
noch is een onjuiste bediening.
Geen blokkering of obstructie bij de ingang van de geiser.

Een schone en natte doek kan worden gebruikt voor het reinigen 
van de geiser.Oplosmiddelen mogen niet worden gebruikt voor de 
reiniging! Reinig de uitlaatpijp alleen in koude toestand!

Reparatie en onderhoud voor de geiser moet ten minste eenmaal 
per jaar worden uitgevoerd. Het wordt aanbevolen om reparatie 
en onderhoud te bieden na een periode van verwarming.

Alle reparaties en onderhoud moeten worden uitgevoerd door 
geautoriseerdprofessioneel installateurs.

3



Instructies
Tekens

In het geval van gaslucht

Voorzorgsmaatregelen tegen brand

Voorzorgsmaatregelen tegen vergiftiging

Koppel de geiser onmiddellijk af.
Sluit de gasklep.
Open alle ramen en deuren.
Het aansteken van vuur of ontsteking of het opstarten van 
elektrisch licht is niet toegestaan. Evenmin is een 
opstartbewerking die een vonk zal genereren verboden.

Informeer de installateur of gasleverancier.

Kom tijdens het gebruik niet in de buurt van brandbare en licht
 ontvlambare materialen of andere soortgelijke materialen.

De bediening moet worden uitgevoerd volgens de 
aanwijzingen in de bijgevoegde documenten en instructies 
van de erkend professionele installateurs om ongevallen met 
giftige stoffen die de dood kunnen veroorzaken te voorkomen.

De geiser kan alleen worden gebruikt nadat deze is uitgerust 
met een uitlaatpijp. De uitlaatpijp moet door vakbekwaam 
personeel worden geïnstalleerd.

Alleen voor aardgas: een kleurverandering van de vlam van 
blauw naar geel geeft aan dat ander gas en lucht in het 
aardgas zijn gemengd. Neem onmiddellijk contact op met 
de installateur.



















duidt op een gevaar voor mogelijk ongeval, mogelijk 
verkeerde reparatie of mogelijke installatie.

geeft een speciaal gevaar aan, vooral voor het gevaar 
instaat van elektrische verbinding.

geeft de hitte aan in de delen waardoor aanraking 
verwondingen zullen veroorzaken.

geeft specifieke omgevingen aan.

geeft aan dat er relevante documenten zijn ter 
referentieof informatie zijn bijgevoegd.

geeft een onderbreking van de installatie of bediening aan.

Duidt op verdere informatie voor de installateur of 
de gebruiker.

Voorkom problemen

Wijziging en vernieuwing
Na elke constructieve wijziging moet overleg worden gepleegd 
met professionals. Constructieve modificaties verwijzen naar 
modificatie van het volume van de kamer, de installatie van ramen 
of de sluiting van de ramen en de assemblage van mechanische 
apparatuur voor ventilatie (rookafzuiging en luchtafzuiging 
bijvoorbeeld in wasruimte). Constructieve aanpassingen van 
uitlaatapparatuur hebben betrekking op veranderingen van de 
omgevingstemperatuur en de vochtigheid veroorzaakt door de 
installatie van sauna en zwembad in de ruimte met gasapparatuur.

Elke niet-naleving van de volgende aanwijzingen kan 
levensgevaar opleveren!

Elke poging tot reparatie door particulieren is onder geen 
enkele voorwaarde toegestaan.

In geval van storing mag in geen enkele omstandigheid 
de geiser worden gebruikt.

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen. Anders 
is de fabrikant niet verantwoordelijk voor de kwaliteitsgarantie.
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Service instructie
Ontsteking

Vermogenaanpassing

Aanpassing van de water temperatuur

De geiser gaat automatisch in bedrijf wanneer u de waterkraan 
inschakelt. Als er na ontsteking geen vlam wordt gegenereerd, 
sluit u de kraan en zet u deze na 10 minuten weer aan.
Opmerking: Als de kachel lange tijd niet in bedrijf is, kan er lucht 
in het gassysteem komen. Herhaal in dat geval de bovenstaande 
ontstekingsprocedures meerdere keren.

De gasregelknop kan worden gebruikt om het volume van de 
gascirculatie aan te passen. Deze bewerking kan het volume van 
de gascirculatie en de temperatuur van warm water aanpassen.

De temperatuurregelknop kan worden gebruikt om het volume 
van de watercirculatie aan te passen. Deze bewerking kan de 
temperatuur van heet water veranderen. Als u de temperatuur 
van het warme water wilt verhogen, draait u de regelaar van de 
watertemperatuur met de klok mee. Als u de temperatuur van 
het warme water wilt verlagen, draait u de regelaar van de 
watertemperatuur linksom.

Houd de afsluiter bij de koud waterinlaat volledig open. 
Verminder de watercirculatie niet door dit klepventiel 
te sluiten.

Antivriesmaatregelen en buiten dienst 
stellen

Falen van de vlam tijdens de werking
van de geiser

Als u de kachel langere tijd niet gebruikt, bewaar deze dan op 
de volgende manieren:

Sluit de schakelaar van het gas.
Haal de batterijen uit de batterijhouder.
Sluit de afsluiter bij de koudwaterinlaat.
Stel de temperatuurregelaar in op de laagste temperatuur.
Schakel de warmwaterschakelaar in.
Open het klepventiel om het water erin te legen.
Sluit het klepventiel nadat deze leeg is.

Wanneer de vlam tijdens de werking dooft, activeert de geiser de 
beveiligingsthermostaat. In dit geval wordt de gastoevoer automatisch 
afgesloten. Pas nadat de geiser is afgekoeld, kan deze opnieuw 
ontbranden:

Zorg voor voldoende ventilatie van de uitlaatopening met de nodige 
voorzorgsmaatregelen.

Koel de geiser af.

Draai de waterkraan dicht en weer aan.
Als de geiser de werking niet start, raadpleegt u de algemene 
storingstabel in het hoofdstuk over probleemoplossing. Neem 
contact op met de installateur voor een oplossing als de fout 
zich blijft voordoen.





















Controlepaneel

Lage energie Heet water met hoge temperatuur

Hoge energie Heet water met lage temperatuur
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Anti-blokkeerfunctie
De geiser heeft de anti-blokkeerfunctie in het uitlaatsysteem. In het 
geval dat het uitlaatkanaal wordt geblokkeerd, zal de 
thermostaatsensor ervoor zorgen dat het gas van de geiser 
afgesloten wordt om de veiligheid te behouden (TTB). 
Wanneer de geiser per ongeluk wordt uitgeschakeld, controleer 
dan of het uitlaatkanaal is geblokkeerd of niet en houd de uitlaat 
goed zuiver. Daarna kunt u de geiser opnieuw gebruiken. Op 
voorwaarde dat u het nog steeds niet kunt gebruiken neemt u 
contact op met de klantenservice of de professionele 
onderhoudsmonteur. De thermostaat (sensor) is voor de 
veiligheid. Verwijder het niet en maak geen kortsluiting.

Wanneer gas wordt geleverd met snelheidsdruk, is het uitgangsver-
mogen van het maximale gas het nominale uitgangsvermogen. 
Raadpleeg het gasverbruik in de specificatietabel.



!

Installatie instructie
Model van de B11BS geiser

Installatie

De geiser is uitgerust met een beveiligingsthermostaat (TTB) 
voor uitlaatgassen.Als de uitlaat niet volledig open is, is de 
thermostaat geactiveerd. Zodra de gasklep is gesloten, zal 
de geiser opnieuw ontsteken nadat deze is afgekoeld.

De geiser kan alleen in een ruimte worden geïnstalleerd.
Geen installatie van de geiser op vorstplekken.
Houd de geiser goed geventileerd.
Er mogen geen kabels of elektrische apparaten op de geiser 
worden geplaatst.
Houd de geiser uit de buurt van warmtebronnen zoals 
een haard.
Voer de reiniging en het onderhoud van de geiser uit volgens 
de relevante intervalvereisten voor de keuring.
Houd een bepaalde afstand aan tussen de ventilatiepijp en 
het plafond van de kamer of andere decoratieve objecten.
Ontbrandbare materialen mogen niet op minder dan 500 mm 
van de geiser worden geplaatst. Installeer indien nodig een 
buitenste isolatielaag.
De geiser moet op een correcte verticale manier op een 
verticale wand worden geïnstalleerd.
















!
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Installatieopdracht














Bevestig de boorpositie volgens het installatieschema of 
installatiediagram in de specificatietabel.
Open de sluitklep van de geiser en trek de bedieningsknop uit.
Schroef de vaste bouten in het onderste deel van de behuizing 
los en verwijder vervolgens de behuizing.
Bevestig de geiser.
Verwijder de plastic kappen die worden gebruikt voor het 
aansluiten van de geiser.
Installeer de aansluitingen.
Monteer de behuizing en plaats vervolgens de bedieningsknop 
terug.

Let op de speciale installatievoorschriften dat 
volgens het lokale land is vereist.

De luchtstroom in de omstandigheid rondom de gasgeiser 
moet als volgt zijn:


Luchtverbruik
(m³/h)

33

21

Model

JSD22-11DL

JSD22-11DL

I3P(37), I3B/P(30)
I3+(28-30/37)

I3P(37), I3B/P(30)
I3+(28-30/37)

Gascategorie

I I2H, 2E,

I I2H, 2E,

42

26.8

JSD28-14DL

JSD28-14DL

De maximale druk waarvoor het apparaat is ontworpen, 
waarin staat dat zelfs met de gevolgen van volumeverander-
ing van het water, de waterdruk in het apparaat deze waarde 
niet mag overschrijden.
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De geiser wordt geregeld door het waterdebiet om aan / 
uit te bereiken. Minimale startwaterdruk is 0,3 bar
Wanneer er water door de waterbediende gasklep 
stroomt (waterdebiet tevreden met minimum waterdebiet 
verwijst naar specificatietabel), begint de ontsteking te 
werken en wordt de gasklep bekrachtigd. Het apparaat 
staat in de ON-modus.
Wanneer de waterstroom wordt onderbroken, zal de 
watergasklep ook de gasklep snijden. Het apparaat stopt 
dan met werken.

Als de units binnen 3 minuten na start stoppen met werken, is 
dit de bescherming die door de thermostaat wordt 
veroorzaakt. In dit geval is het noodzakelijk om te controleren 
of er een blokkade op de rookgasafvoer zit. Als het probleem 
nog steeds niet is opgelost, neem dan contact op met 
professionele mensen om zowel het rookkanaal als de 
thermostaatfunctie te controleren.
De werking van de uitlaatmonitor is uitgeschakeld of buiten 
gebruik gesteld

Deze geiser kan alleen worden geïnstalleerd in een ruimte met 
goede ventilatie.

De geactiveerde temperatuur van de anti-blokkeerthermostaat 
is75℃±5℃. Wanneer deze bescherming plaatsvindt, wordt het 
elektrische circuit onderbroken en werkt het apparaat niet. De 
hersteltemperatuur van de anti-blokkeerthermostaat is50℃±5℃. 
Wanneer het wordt hersteld, is het elektrische circuit 
ingeschakeld. Het apparaat werkt goed. Als het systeem binnen 2 
minuten stopt met werken wanneer het rookkanaal is 
geblokkeerd, betekent dit dat de anti-blokkeerfunctie in werking is. 
Als dit niet het geval is, neemt u contact op met professionele 
mensen om het te repareren volgens de regels van EN 26 
standaard. Minimale afstand / ventilatie

De werking van de uitlaatmonitor kan schade aan de gezondheid 
toebrengen of zelfs de dood veroorzaken.



Installatie van de geiser

Installatie van de gasleiding

De werking van de installatie kan alleen worden 
uitgevoerddoor geautoriseerd professioneel personeel.

Let op de speciale vereisten voor installatie zoals 
voorgeschreven in het lokale land.

Let op de bijbehorende voorschriften voor de bindingsdruk 
van gas en gastypes op het typeplaatje van de geiser.

Let voordat u de gasleiding en waterleiding op de geiser 
aansluit op het reinigen van deze leidingen om 
onzuiverheden en andere verontreinigende stoffen te 
verwijderen.

Een afdichtingsventiel van G1/2 moet op de gastoevoerleiding 
worden geïnstalleerd, zoals weergegeven in de afbeelding.

Installeer indien nodig een gasdrukregelaar op de 
gastoevoerleiding (alleen voor de butaantoevoer).





Installatie van waterleiding en 
gasleiding

Afsluiter / afdichtingsventiel

Installatie van de waterleiding

Installatie van de rookgasafvoer



















Een afdichtingsventiel moet op de leiding met koud water worden 
geïnstalleerd, zoals weergegeven in de volgende afbeelding.
De fabrikant adviseert de installatie van een drukregelaar op 
de koudwaterleiding.
In het geval van gegolfde buizen / pijpen moet de minimale 
buigradius 20 mm zijn.
Sluit de afsluiter aan op de bijgevoegde koudwaterleiding.
Sluit de afsluiter aan op de koudwateringang van de geiser.

Sluit de warmtapwateruitgang van de geiser aan op de 
warmwaterleiding.

De geiser moet uitgerust zijn met een uitlaatpijp of een 
schoorsteen.Let op de specifieke installatievoorschriften 
zoals voorgeschreven in het lokale land.

Pas na het voltooien van de installatie van de uitlaatpijp kan de 
geiser worden gestart voor gebruik. Let op de vereisten voor de 
specificatie.

De delen van de uitlaatpijp moeten worden uitgerust met een vaste 
gastrechter met waterdichtheid.
De uitlaatpijp kan niet op het plafond worden gericht.
Een luchtinlaat moet worden ingebracht in de installatieruimte in de 
buurt van de grond.


Uitlaatpijp / rookgasafvoer
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Maak de nodige isolatie van de rookgasafvoer. Als 
het rookkanaal aan de houten wand of ander 
materiaal zonder brandwerend materiaal is bevestigd, 
is het verplicht om brandwerende isolatie te gebruiken 
of het apparaat mag niet worden geïnstalleerd.

LET OP BRANDWONDEN!

Waarschuwing: 

Drukregelaar Invoer van koud water

Uitgang van heet water
Drukregelaar (optioneel)



Proefdraaien / reparatie en onderhoud
Proefdraaien

Proefdraaien

Belangrijke opmerkingen voor reparatie 
en onderhoud

Proefdraaien moet worden uitgevoerd door bevoegd professioneel 
personeel. Controleer de volgende punten:

Is de geiser aangesloten en geïnstalleerd volgens de 
specificaties van de fabrikant?

Komen de indicaties van het voedingspaneel van de kachel 
overeen met de werkelijke installatievoorwaarden?
Zijn de luchtinlaat en de uitlaatpijp correct geïnstalleerd?
Komt de geiser overeen met de relevante ventilatie-eisen? 
Is het kanaal van de luchtinlaat nog steeds niet afgedicht?

Open het batterijcompartiment en plaats twee batterijen 
(LR20, 1,5V).
Draai de warmwaterkraan open en wacht tot het water eruit 
stroomt en zet hem dan uit.
Schakel de gasschakelaar in.
Zet de transformator op maximale energie.
Draai de warm waterkraan open.
Controleer de vlamstroom.
Controleer het proefdraaien van het mondstuk volgens de 
mondstuktabel.
Geef gebruikers instructies voor het gebruik en de werking van 
de geiser.

Alle reparatie en onderhoud moet worden uitgevoerd door 
bevoegde technici. Het onderhoud van de geiser moet minimaal 
eenmaal per jaar worden uitgevoerd. Het wordt aanbevolen om 
het onderhoud na een periode van verwarming uit te voeren. 
Het onderhoud en de reparatie moeten worden geregistreerd. 
Haal de batterij uit de geiser en draai de gasschakelaar omlaag 
voordat u reinigings- of onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
uitvoert. Alleen de originele reserveonderdelen voor onderhoud 
kunnen worden gebruikt.Als de reserveonderdelen die voor 
onderhoud worden gebruikt niet origineel zijn, neemt de fabrikant 
geen kwaliteitsgarantie. De verbindingsstukken moeten nieuw zijn.
























Open de behuizing

Onderhoud en reparatie van butaanfaciliteit

Open de behuizing voor onderhoud en reparatie.
Draai de twee bouten op de behuizing los (aan de 
onderkant / achterkant van de behuizing).

Verwijder de bedieningsknop.

Verwijder voorzichtig het afdekplaatje aan de onderkant van de 
behuizing: duw het naar boven en verwijder het vervolgens naar 
voren.

De volgende onderhoudswerkzaamheden uitvoeren:
Controleer of de werking van het uitlaatsysteem in perfecte staat is?
Demonteer de brander en sluit het gasdebiet als de geiser niet 
werkt. Reinig de brander en het gasmondstuk met een borstel 
en een stofzuiger.
Reinig de warmtewisselaar met een borstel en een stofzuiger.
Monteer de brander opnieuw.
Controleer of de ontstekingselektrode en de controller intact zijn? 
Als ze beschadigd zijn, vervang ze dan door de nieuwe.

Controleer of de afstand tussen de ontstekingselektrode en het 
brandstofoppervlak redelijk is. Deze afstand moet tussen 
3 mm en 5 mm zijn.
Controleer of het contact, de werking en de ontkoppeling van 
de geiser in perfecte staat zijn.

Controleer of de gasaansluiting en de spuitdruk onder nominale 
belasting normaal zijn.

Controleer de dichtheid van water en gas.

Controleer of de werking van het beveiligingsapparaat normaal is.

Controleer of alle bedieningsprestaties in de normale staat zijn.

Controleer of er een gaslek is met een zeepoplossing bij de 
gasaansluiting.

Monteer de behuizing en maak deze schoon met een natte doek en 
zeepwater.

Als een slang wordt gebruikt om het gas aan te sluiten, 
vervang deze dan eenmaal per jaar door een nieuwe.

































Probleemoplossing
Geen vlam Verschillende soorten gassen als brandstof. Open de gasklep.

Voor verbinding met gebruik van butaan:
Controleer de gasfles, vervang deze indien nodig door 
een nieuwe.

Lucht in de gastoevoer. Sluit en open de verdeler/toevoer meerdere keren.
De batterij is leeg of in de verkeerde 
richting geplaatst.

Controleer de polariteit van de batterijen, vervang ze 
indien nodig door nieuwe.

Geen warm water Open de verdeler/toevoer van heet water
Lage watertemperatuur De gasklep is niet helemaal open. Open de gasklep volledig. 
Tijdens de werking van de 
geiser dooft de vlam.

Het uitlaatsysteem is geblokkeerd. Controleer of de uitlaatpijp vloeiend stromend is of niet.

Als de waterdruk te laag is, wordt de 
druktransformator losgekoppeld van 
de geiser.

Verminder wat energie en controleer de 
verbindingsstatusvan water.

Neem bij storingen contact op met de betreffende technische serviceafdeling of een installateur!
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Specificaties

Opnieuw uitrusten of omschakelen naar andere gastypes is niet toegestaan!
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CE-Pin 0359CU04169 0359CU04169

Modelnaam

Type apparaat
Ontsteking

Gas categorie

Gasdruk
Gas type

V.dcNominale spanning

mbar 20
G20

20
G20

kW

m³/h
kg/h

kW
kW
kW

Nominale bruikbare output (Pw)
Minimale warmte-invoer (Q)
Minimale bruikbare output

Efficiëntie van energiebronnen

Verbrandingsproducten

Gasverbruik

Nominale warmte-invoer (Q)

JSD22-11DL

B11BS
Batterij ontstoken

3

7.5
6.8

88%

22
19.4

8
7

88%

22
19.4

10.5
9.2

22
19.4

JSD22-11DL

B11BS
Batterij ontstoken

3

Max. waterdruk(Pw)
Min. waterdruk(Pw)
Max. waterstroom(2bar)
Min. waterstroom(2bar)

bar
bar

L/min
L/min 5.0

11
0.3
10

11

10
0.3

5.0

Gasaansluiting
Koud wateraansluiting
Warm wateraansluiting
Diameter rookgasafvoerpijp

Maximale temperatuur 
van verbrandingsproducten

/21 ,,

230

/21
,,

/21 ,,/21 ,,
/21

,,
/21 ,,

inch
inch

inch

mm
(g/s)

℃

φ110φ110

mm

mm

kg

kg

afmetingen
gewicht

afmetingen
gewicht

10.5

12.2
790x400x280

679x330x213
10.5

12.2
790x400x280

679x330x213

Tabel van de mondstukdruk

mondstuk
Diameter van het mondstuk
Hoeveelheid mondstuk

mm

unit
φ0.40 φ0.64 φ0.40 φ0.70

36 36

ERP
Opgegeven capaciteitsprofiel
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming
Energie-efficiëntie van waterverwarming η H %
Dagelijks gasverbruik (gecorrigeerd) kWh

Jaarlijks brandstofverbruik GJ
NOx mg/kWh
Geluidsniveau binnen (dB) LWA dB

Dagelijks elektriciteitsverbruik (gecorrigeerd) kWh
AEC kWh

M
A

0
0
6
45

6
27

79
7.071

79 82
7.071 21.826

82
21.826

62 62

19
24
62

19
32
62

M
A

0
0

0359CU04169 0359CU04169

20
G20

20
G20

JSD28-14DL

B11BS
Batterij ontstoken

3

12
10.5

88%

28
24.7

9
7.9

88%

28
24.7

14.2
12.4

28
24.7

JSD28-14DL

B11BS
Batterij ontstoken

3

5.9
12
0.3
10

12

10
0.3

5.9

/21 ,,

240

/21
,,

/21 ,,/21 ,,
/21

,,
/21 ,,

φ120φ120

10.9

12.7
773x440x280

679x370x213
10.9

12.7
773x440x280

679x370x213

45 45

XL
A

0
0

XL
A

0
0

W

Bruto afmetingen/ netto gewicht

Netto afmetingen / netto gewicht

Aansluitingen

Druk watertoevoer

Stroom

Gas
2HI2HI 2EI2EII3+(28-30/37)I3B/P(30)

29
G30

28-30
G31

37

G30
I3P(37)

29
G30

I3+(28-30/37)I3B/P(30)

29
G30

28-30
G31
37

G30
I3P(37)

29
G30

Max: 1.68kg/h    Min: 0.57kg/h Max: 2.14kg/h    Min: 0.91kg/hMax: 2.32m³/h
Min: 0.84m³/h

Max: 2.95m³/h
Min: 0.94m³/h

74.7

6
56
58

74.7
8.417

6
72
58

74.7
8.417

6
72
58

74.7

6
56
58



Afmetingen en specificaties
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A B C D

E

F

JSD22-11DL JSD28-14DL

G 218
110

G

H

H

70

42

100

32

120

128

330

110

370

100

89

42

32

120

128

120

24
7

86 86

A
B
C
D
E
F



Afmetingen en specificaties
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Thermostaat voor 
blokkeringsbeveiliging (TTB)

Schoorsteenmontage

Schoorsteenmontage

Waakvlam raam

Regelknop voor water

Batterijhouder

Water inlaatGas inlaat

Water uitlaat

Regelknop voor gas 

LED scherm

Warmtewisselaar montage

Brander montage

Batterijhouder

Water inlaat

Thermostaat voor 
oververhittingsbeveiliging

LED scherm

Puls ontsteking

Water afvoersensor



Onderhoudsregistratietabel

Inspecteur voor onderhoud

Inhoud onderhoud:

Onderhoudspersoneel:
#"Bedrijfsstempel / handtekening:
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Het product kan zonder kennisgeving worden 
gewijzigd. Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Wagaparts B.V. Gas- en Wateronderdelen
Einsteinstraat 6, 5756 AX VLIERDEN, Nederland

www.wagaparts.com           E-mail: info@wagaparts.com
Tel: +31(0)6 47 57 1205 


