




































Samenvatting inspectie- en onderhoudsvoorschriften AGPO Ferroli cv-toestellen

Soort toestel: VR-toestellen VR-toestellen HR-toestellen
open uitvoering. gesloten uitvoering.

Type toestel: Agpo Ferroli NE en NA Agpo Ferroli NEV, NBV en NAV Agpo Econforte SH/HG/HGW
Agpo Domina C24E / C124 E Agpo Domina F24E / F124 E Agpo Econforte HMC/HMA
Agpo Ferroli GR Agpo Econpact A en C type

Agpo Ultima A en C type

Onderhoudscyclus: minimaal 1x per 12 maanden minimaal 1x per 18 maanden minimaal 1x per 24 maanden
Agpo NEV 722 / NEV 1124: 

Onderhoudscyclus: minimaal 1x per 18 maanden

Toestel uit bedrijf nemen

1 Thermokoppel afvaltijd meten: gaskraan dicht, 
afvaltijd <10s: vervang 
thermokoppel (n.v.t. op Domina)

afvaltijd meten: gaskraan dicht, 
afvaltijd <10s: vervang 
thermokoppel (n.v.t. op Domina)

n.v.t.

2 Warmtewisselaar 
primair 
(verbrandigszijdig)

controleren/reinigen controleren/reinigen controleren/reinigen (24 mnd) 
grondige reiniging max. om de 48 
maanden

3 Ionisatiepen controleren/afstellen controleren/afstellen controleren/vervangen
4 Hoofdbrander reinigen reinigen evt. verdeelplaat reinigen
5 Waakvlambrander reinigen (n.v.t. op Domina) reinigen (n.v.t. op Domina) n.v.t.
6 Condensbak + sifon n.v.t. n.v.t. controleren/reinigen
7 Warmwater 

uitloopfilter
controleren/reinigen                  
(n.v.t. op NA en Domina)

controleren/reinigen                  
(n.v.t. op NAV en Domina)

n.v.t.

Toestel weer in bedrijf nemen

8 Waakvlam afstellen/reinigen (n.v.t. op 
Domina)

afstellen/reinigen (n.v.t. op 
Domina)

n.v.t.

9 TTB (thermische 
terugslagbeveiliging)

werking controleren (voor 
controle rookgasafvoer afdichten)

n.v.t. n.v.t.

10 Warmwater 
hoeveelheid              

volumestroom meten en evt. 
hoeveelheidsregelaar vervangen  
(n.v.t. op NA zonder boiler)

volumestroom meten en evt. 
hoeveelheidsregelaar vervangen  
(n.v.t. op NAV) 

volumestroom meten en evt. 
hoeveelheidsregelaar vervangen                
(n.v.t. op A-type zonder boiler)

11 Warmwater 
temperatuur

controleren  (na ca 1 minuut)                            
(n.v.t. op NA zonder boiler)

controleren                                
(n.v.t. op NAV zonder boiler)

controleren                                        
(n.v.t. op A-type zonder boiler)

12 Ventilator opbrengst n.v.t. drukverschil over 
luchtdrukschakelaar meten

n.v.t.

13 Gasvoordruk            
(bij rust en vollast)

controleren controleren controleren

14 Minimum/maximum 
branderdruk

controleren/afstellen controleren/afstellen controleren/afstellen                        
(alleen bij NEV722 en NEV1124)

15 Offset gasblok        (bij 
gas/luchtsturing)

n.v.t. n.v.t. controleren/afstellen                    
(n.v.t. op NEV722 en NEV1124)

16 Gasverbruik                       
(bij max. vermogen)

meten meten meten 

17 CO/CO2-percentage 
(controle verbranding)

meten meten meten 

18 ABS-klep n.v.t. werking controleren                        
(moet soepel bewegen)            
(n.v.t. op Domina F24)

werking controleren                        
(moet soepel bewegen)            
(alleen bij NEV722 en NEV1124)

19 Rookgasafvoer        en 
luchttoevoer

aansluitingen controleren aansluitingen controleren aansluitingen controleren

20 Koppelingen controleren controleren controleren
21 CV-installatiedruk controleren/bijvullen controleren/bijvullen controleren/bijvullen
22 Zuurgraad (pH)       

van cv-water            
n.v.t. n.v.t. indien nodig* controleren.          

*Meten bij vloerverwarming met niet 
diffusiedichte buis. De waarde moet 
tussen de 5 en 8 zitten.

23 Functioneren ketel werking tapwater- en cv-bedrijf werking tapwater- en cv-bedrijf werking tapwater- en cv-bedrijf
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De aangegeven onderhoudscyclus in deze samenvatting vervangt de weergegeven informatie die hierover in 
de gebruikers- en installatiehandleiding vermeldt staat.
Deze samenvatting is een aanvulling op het voorgeschreven onderhoud in de gebruikers- en installatiehandleiding van de cv-toestellen
Er zijn voor diverse cv-toestellen uitgebreide onderhoudsvoorschriften beschikbaar. Zie deze voorschriften voor complete uitleg. 


