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1. Algemene informati e

Fig. 1  MELITE-boiler.

1.1 Inleiding

1.2 Gebruik

Elk ander gebruik wordt afgeraden. De fabrikant of leveran-
cier is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade door 
het niet volgen van deze handleiding.

LET OP!

De hoofdstukken in deze handleiding over installe-
ren, inspecteren en onderhouden zijn bedoeld voor 
erkende installateurs.

LET OP!

De boilers uit de MELITE-serie zijn uitsluitend bedoeld voor 
het verwarmen, opslaan en leveren van warm water in een-
gezinswoningen, meergezinswoningen, openbare gebou-
wen, werkplaatsen, vergaderruimtes, enz.

De boilers uit de MELITE-serie zijn verkrijgbaar met een 
groott e van 60, 80, 100 en 120 liter. Ze zijn eenvoudig te 
installeren en veilig en comfortabel in gebruik. Het warme 
water kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, 
zoals bad, spoel- of wasbak, enz.

Het product is gemaakt volgens DIN EN 60335-2-21.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in en keuze voor een pro-
duct van NIBE. Om maximaal voordeel te halen uit dit pro-
duct, raden wij aan deze handleiding voor gebruik van het 
product door te lezen. Daarbij gaat het met name om de 
hoofdstukken over installati e, veiligheid, service en garanti e. 
Bewaar deze handleiding voor toekomsti g gebruik op een vei-
lige plaats.

De boiler wordt gebruikt voor het verwarmen, op-
slaan en leveren van warm water voor huishoudelijk 
gebruik. Ieder ander gebruik is verboden.

LET OP!
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2. Toestelopbouw

Fig. 2 Toestelopbouw MELITE-boiler

BESCHRIJVING (voor fi g. 2):
1. Geëmailleerde boiler
2. Thermische isolati e (CFK-vrij PUR-schuim)
3. Keramisch verwarmingselement
4. Dompelbuis met thermostaatvoeler
5. Titanium anode
6. LCD-display
7. Indicati elampje ti tanium anode (groen)
8. Warmwateruitlaat
9. Koudwaterinlaat
10. Afdekplaat onderzijde
11. PEX-leiding, warmwateruitlaat
12. Tapwaterverdeelplaatje
13. Regeling (onder afdekplaat onderzijde)
14. Regeling ti tanium anode (onder afdekplaat onderzijde)
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De boilers uit de MELITE-serie zijn boilers die een verhoogde 
druk kunnen hebben, wat betekent dat de druk in de tank 
overeenkomt met de druk in het warmwatersysteem.

De boiler bestaat uit een waterboiler die is gemaakt van 
kwalitati ef hoogwaardig plaatstaal. Deze is tegen corrosie 
beschermd door een keramische coati ng en een ti tanium 
anode. Het apparaat is voorzien van een elektrisch verwar-
mingselement met 1,5 of 2 kW vermogen (afh ankelijk van 
de groott e) en een instelbare LCD-regelaar waarmee het 
warme water voor huishoudelijk gebruik van 5 tot 75 °C 
kan worden verwarmd. Het apparaat heeft  een ingebouwde 
temperatuurbegrenzer die de boiler tegen oververhitti  ng en 
beschadiging beschermt.

De boiler is uitgevoerd met een behuizing van plaatstaal 
(volledig wit gepoedercoat) en kunststof. De thermische iso-
lati e bestaat uit CFK-vrij polyurethaanschuim dat de uitste-
kende thermische isolati e van deze apparaten garandeert.

3. Installati e

3.1 Opstellingsruimte

De boiler kan in een willekeurige ruimte met een water- en 
elektriciteitsaansluiti ng worden geïnstalleerd (bijv. kelder, 
boilerruimte, enz.) en is beschermd tegen temperaturen on-
der 0 °C (indien elektrisch aangesloten). Houd als stelregel 
aan dat de locati e zo moet worden gekozen, dat waterleidin-
gen en elektrische kabels zo logisch mogelijk kunnen worden 
getrokken. Om energieverliezen te voorkomen, moeten alle 
warm waterleidingen worden geïsoleerd.

Fig. 3 MELITE-boiler monteren

De boiler moet verti caal worden geïnstalleerd.
LET OP!

Houd bij de keuze van de locati e rekening met het 
gewicht van de volle boiler. Gezien het hoge gewicht 
van de met water gevulde boiler is alleen montage op 
een wand met voldoende draagvermogen mogelijk.

LET OP!

LET OP!

Ophangbeugel

Stelschroeven

13

14
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Gebruik voor verti cale montage de bijgeleverde ophangbeugel. 
Bevesti g de beugel met geschikte wandpluggen op een wand 
met voldoende draagvermogen, bijv. van beton of gemetselde 
stenen. Hang de boiler aan de beugel en stel de boiler af met 
de stelschroeven.

Hang de boiler niet op een wand als deze onvoldoen-
de draagvermogen geeft  voor het gewicht van een 
met water gevulde boiler.

LET OP!

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade door 
het onjuist installeren van de boiler.

LET OP!

Gebruik geen lijm voor de montage, omdat lijmen 
niet als een betrouwbare bevesti gingsmethode wordt 
gezien.

LET OP!

3.2 Installati e-eisen

De boiler moet op een tapwaterinstallati e met een druk van 
min. 1 tot max. 8 bar worden aangesloten, zie het installa-
ti eschema (fi g. 4). Als de druk bij de koudwaterinlaat van de 
tank meer dan 8 bar bedraagt, moet bovenstrooms van de 
veiligheidsklep een drukregelaar worden gemonteerd.

Conform de geldende wet- en regelgeving moet het systeem 
tegen drukpieken worden beschermd. De wateraanvoerlei-
ding moet zijn voorzien van een KIWA gekeurde inlaatcom-
binati e met een nominale druk van 8 bar die tegen drukpie-
ken beschermt.

De installati e en de eerste keer in bedrijf nemen van 
het apparaat moeten door een daartoe bevoegde per-
soon worden verricht. De installateur moet de gebrui-
ker de functi es van het product uitleggen en de beno-
digde informati e voor een veilig gebruik aanleveren.

LET OP!
Tapwaterzijdige aansluiti ngen

Elektrische installati e

De elektrische installati e waarop de boiler wordt 
aangesloten, moet voldoen aan de geldende wet- en 
regelgeving.

LET OP!

Eisen elektrische installati e:
• De boiler is voorzien van een aansluitkabel met 1 fase 

en geaarde stekker die moet worden verbonden met 
een correct geïnstalleerde wandcontactdoos van 230 
VAC met aarding.

• Wij raden aan om een schakelaar aan te brengen in de 
netvoedingskabel naar de boiler als het nodig is om de 
boiler snel te kunnen ontkoppelen van de netvoeding.

• De elektrische installati e moet zijn voorzien van een 
aardlekschakelaar van max. 30 mA.

• Als er geen aardlekschakelaar is, moet een lekstroomon-
derbreker worden gebruikt van max. 30 mA.

• Eventuele wijzigingen in de structuur van de elektrische 
aansluiti ngen, zoals de installati e van schakelaars, moe-
ten door een erkende elektricien worden uitgevoerd.

Gebruik de boiler niet als de veiligheidsklep is ge-
blokkeerd.

LET OP!

Fig. 4 Hydraulisch aansluitschema van de boiler.

BESCHRIJVING:
1. MELITE-boiler
2. Inlaatcombinati e (2+3)
3. Afsluiter
4. Drukregelaar (opti e bij druk hoger dan 8 bar)
5. Aft apklep
6. Expansievat (opti e)

Tijdens het verwarmen van water kan ti jdelijk wat 
water wegstromen. Verhinder dit niet, omdat het 
blokkeren van de overstort ertoe kan leiden dat het 
systeem niet goed werkt.

LET OP!

De installati e van vernauwingen (zoals regelaars, fi lters, 
enz.) en afsluitkleppen tussen de boiler en de veiligheids-
klep is niet toegestaan. Alleen de montage van een drie-
wegadapter met afvoerklep voor het legen van de tank en 
een driewegadapter bij het expansievat zijn toegestaan.

LET OP!

Sluit de veiligheidsklep of afvoerleiding niet af om te 
voorkomen dat er overdruk in de tank wordt opgebouwd.

LET OP!

1

6

5

2

4 3

3

naar het riool
Wateraanvoer-

systeem

De uitlaat van de inlaatcombinati e moet zijn verbonden met 
het riool of de afvoer. De afvoerslang van de inlaatcombinati e 
moet afl opend worden gemonteerd in een vorstvrije ruimte 
en in open verbinding met de atmosfeer staan. De fabrikant is 
niet aansprakelijk voor overstromingen in de ruimte door de 
werking van de klep.
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Als er geen aardlekschakelaar wordt toegepast, is er 
kans op een elektrische schok, schade aan het toestel 
of zelfs brand!

LET OP!

Fig. 5 Elektrisch aansluitschema van de boiler.

BESCHRIJVING:
1. Aansluitkabel
2. 3-polige stekker
3. Frame
4. Flenskap
5. Titanium anode
6. Indicatielampje
7. Print van de titanium anode
8. SMART-controller
9. Elektrisch verwarmingselement
10. LCD-display
11. Bekabeling

Wij raden aan om de leidingaansluitingen naar de tank 
zo te bevestigen dat ze, indien nodig, eenvoudig te ont-
koppelen zijn.

INFORMATIE

Na installatie van de boiler (aansluitingen zijn genummerd 
als in fig. 2):
1. Verwijder de rode pluggen uit de tapwateraansluitin-

gen.
2. Sluit de warm wateraansluitingen (8) aan.
3. Sluit de koud waterinlaataansluiting (9) aan met de ver-

eiste veiligheidskleppen.

4.2 In bedrijf nemen

Controleer voor de eerste keer in bedrijf nemen of alle ver-
bindingen goed zijn vastgedraaid en vul dan pas de tank met 
water en ontlucht het systeem.

Vul eerst de watertank, voordat de elektrische instal-
latie wordt aangesloten.

LET OP!

Boiler vullen en ontluchten:

1. Open de afsluitklep op de koudwaterinlaat (waterlei-
dingnet) en een van de warmwaterkranen.

2. Vul de tank tot het water zonder lucht uit een warm 
waterkraan stroomt.

3. Sluit het waterinlaatpunt en controleer het systeem op 
eventuele lekkage.

Hierna is de boiler klaar voor gebruik. Steek de stekker in de 
geaarde wandcontactdoos en stel de gewenste boilerstand 
in op het display van de regelaar.

4 Aansluiten en in bedrijf nemen

4.1 Aansluiten

4.3 Thermische beveiliging

In de boiler is een thermische beveiliging ingebouwd die de 
tank beschermt tegen oververhitting. In noodgevallen (bijv. 
schade aan de thermostaatvoeler) wordt de voeding naar de 
boiler onderbroken zodra de temperatuur hoger wordt dan 
75 °C. Activering van de thermische zekering moet worden 
gemeld bij een erkende servicedienst.

4.4 Thermische isolatie van de leidingen

Om energieverliezen tot een minimum te beperken, moeten 
alle aansluitleidingen, leidingen en de afdekplaat van de tem-
peratuursensor van het systeem na de montage en de lektest 
goed worden geïsoleerd. Gebruik hiervoor een thermische 
isolatie van de juiste dikte.

Geen thermische isolatie of isolatie van onvoldoende 
dikte of onjuiste materialen verslechtert de thermische 
isolatie en de prestaties van het apparaat en het sys-
teem.

INFORMATIE
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5 Bediening

5.1 Bediening

DAYS

MODE

Fig. 6 Beschrijving van de functi es van het LCD-display op de MELITE-boiler

5.2 LCD-display – in bedrijf nemen

Fig. 7 Segmenten van het LCD-display na het inschakelen

Keuzes bedrijfsstand Gekozen stand Temperatuurinstelling Kinderslot Instellingen tempe-
ratuur/dagen

Indicator onderhoud/serviceVakanti edagen/foutcode

Het bedienen van het apparaat door de gebruiker is beperkt 
tot het verbinden met de netvoeding en het instellen van de 
bedrijfsstand op het LCD-display.

De watertemperatuur kan worden ingesteld in een bereik van 
5 tot 75 °C. Het douche-symbool knippert om aan te geven dat 
het verwarmingselement is geacti veerd. Tijdens bedrijf ziet de 
regelaar er automati sch op toe dat de gewenste watertempe-
ratuur wordt gehandhaafd.

Als de boiler volledig is geïnstalleerd (aan de wand gehan-
gen, hydraulisch en elektrisch verbonden) en de tank van 
de boiler met water is gevuld, kan de netvoeding worden 
geacti veerd.

Zodra de netvoeding is geacti veerd, moeten alle segmenten 
van het LCD-display enkele seconden zichtbaar zijn. (Fig. 7)

Het voorste LCD-display (fi g. 6) heeft  3 drukknoppen:

Knop ‘MODE’ – kiezen van de bedrijfsstand

Knop ‘+’ – naar boven bijstellen temperatuurni-
veau/dagen

 Knop ‘−’ – naar beneden bijstellen temperatuur-
niveau/dagen

Met de knop MODE kunnen de drie mogelijke boi-
lerinstellingen doorlopen worden:

Stand ‘SMART’

Stand ‘Handbediening’

Stand ‘Vakanti e’

Na een paar seconden waarin het display wordt ge-
test, gaat de regelaar naar de juiste stand. Het apparaat 
is standaard ingesteld op de stand ‘ ’ in niveau 3 (fi g. 8).

Fig. 8 Display toont stand ‘SMART’ in niveau 3
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6 Keuze bedrijfsstanden

Het LCD-bedieningspaneel heeft 3 bedrijfsstanden:

Stand ‘SMART’: Het product volgt en leert 
de gewoontes van de gebruiker wat betreft 
het warmwaterverbruik gedurende minimaal 
één week, waarna de warmwaterverwar-
ming automatisch wordt afgestemd op de 
vraag zoals is opgeslagen in de leerperiode. 
Op die manier is altijd een minimale hoeveel-
heid warm water beschikbaar. Dit is afhan-
kelijk van het vooringestelde comfortniveau.

Stand ‘Handbediening’: Het product staat 
constant in de waterverwarmstand op basis 
van het handmatig ingestelde temperatuurin-
stelpunt.

Stand ‘Vakantie’: Houd de watertempera-
tuur op een minimumniveau om bevriezing te 
voorkomen.

Druk op de knop   om tussen de standen heen-en-weer 
te bewegen. Drie seconden na de laatste keuze wordt het 
niveau aangepast aan de gekozen waarde.

6.1 Stand ‘SMART’

In deze stand wordt het beschikbare warmwaterniveau in 
de tank getoond. Dit niveau wordt gecontroleerd en real-
time bijgewerkt.

Fig. 9  Beschikbaar warmwaterniveau in de tank in de stand 
‘SMART’

In deze stand kan worden gekozen uit verschillende niveaus 
om energie te besparen en voor het comfort. U kunt het 
comfortniveau afstellen met de knoppen   en  uit 5 ver-
schillende niveaus kiezen.

De stand  is af fabriek ingesteld op niveau 3.

Na het kiezen van het gewenste comfortniveau wordt dit 
niveau automatisch na een time-out van 3 seconden vastge-
zet. Hierna toont het display het beschikbare warm water-
temperatuurniveau in de tank (fig. 9).

Niveau-
nummer Gekozen niveau Comfortni-

veau

Energiebe-
sparingsni-

veau

1 - - + +

2 - +

3
(Aangeraden)
Standaard 

fabrieksinstel-
ling

(Aangeraden)
Standaard fa-

brieksinstelling

4 + + -

5 + + + - -

Tabel 1 Comfort en energiebesparing voor verschillende 
keuzeniveaus.

Fig. 10 Comfortniveau op het display wijzigen

6.2 Handbedienings-instelling

In de stand ‘Handbediening’ handhaaft de boiler een con-
stante watertemperatuur. U kunt de temperatuur afstellen 
met de knoppen  en .

Niveau 3 Niveau 1

Niveau 2 

Time-out
3 s

Time-out
 3 s

OF
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Fig. 11 Displayweergave bij bedrijfsstand ‘Handbediening’

Niveau Niveaukeuze Temperatuurin-
stelling

1 ± 57 °C

2 ± 62 °C

3 ± 67 °C

4 ± 72 °C

5 ± 75 °C

Tabel 2 Temperatuur handmatig gekozen niveau

6.3 Bedrijfsstand ‘Vakantie’

Als u uw huis voor langere tijd verlaat, kunt u de bedrijfs-
stand ‘Vakantie’ kiezen. In deze stand handhaaft de boiler 
een minimumtemperatuur (6 °C) om te voorkomen dat het 
water bevriest.

Druk om de bedrijfsstand  te selecteren op de knop   tot 
het koffer-symbool verschijnt (fig. 12).

Fig. 12 Display-weergave bij bedrijfsstand ‘Vakantie’ 

In de bedrijfsstand ‘Vakantie’ is het aantal dagen niet gedefi-
nieerd. Als geen waarde wordt gekozen, blijft de boiler in de 
bedrijfsstand ‘Vakantie’ tot de stand handmatig wordt gewij-
zigd.

U kunt het aantal dagen kiezen met de knoppen   en  .

Als u de knoppen + en − ingedrukt houdt, gaat de dag kiezen 
extra snel. Het maximum aantal dagen is beperkt tot 99.

Na het ingestelde aantal dagen keert de boiler automatisch 
terug naar de bedrijfsstand die voor het activeren van de 
stand ‘Vakantie’ was gekozen.

U kunt de stand ‘Vakantie’ verlaten door de stand ‘SMART’  
 of ‘Handbediening’  te kiezen.

6.4 Opwarmings-indicator

In de stand   of  geeft een langzaam knipperend dou-
che-symbool aan dat het keramische verwarmingselement 
van de boiler is geactiveerd.

6.5 Anti-legionella functie 

De anti-legionnellafunctie verkleint de kans op bacterievor-
ming in de tank van de boiler. Als risico-omstandigheden 
worden gevonden die tot bacterievorming kunnen leiden, 
begint het systeem het water automatisch te verwarmen tot 
65 °C.

6.6 Kinderbeveiliging

Om de kinderbeveiliging in te schakelen, drukt u op de 
knoppen  en  en houdt u deze maximaal 3 s. ingedrukt.

Als de kinderbeveiliging actief is, wordt dat aangegeven met 
een hangslot-symbool in de rechter bovenhoek van het dis-
play.



10

GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING

Elektrische boilers 
BA-WH 1006/1008/1010/1012W

Fig. 13 Display-weergave ‘Kinderbeveiliging’ actief

Om de kinderbeveiliging uit te schakelen, drukt u nogmaals 
op de knoppen   en  en houdt u deze langer dan 3 s. 
ingedrukt.

De kinderbeveiliging kan ook worden uitgeschakeld als de boiler 
langere tijd is ontkoppeld van de netvoeding.

6.7 Resetten

U kunt het apparaat resetten door de knoppen   en   
langere tijd tegelijk ingedrukt te houden.

Bij een foutcode moet de storing worden gereset, voordat 
normaal bedrijf kan worden hervat.

Bij normaal bedrijf wordt het apparaat gereset naar de ge-
kozen instellingen.

6.8 Storingsmeldingen

Storingsmeldingen worden aangegeven met een 
knipperend steeksleutel-symbool  op het dis-
play, samen met het nummer van de foutcode.

FOUTCODE 1: Fout iBSC-regelaar 

FOUTCODE 2: Thermostaatvoeler ontkoppeld

FOUTCODE 3: Boiler niet gevuld met water

FOUTCODE 4: Onverwacht lange verwarmtijd

FOUTCODE 5: Geheugenfout



11

GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING

Elektrische boilers 
BA-WH 1006/1008/1010/1012W

7. Storingen verhelpen

Symptomen Maatregelen

(Foutcode 5 of 1) Geheugen- of sensorfout

– Reset de foutmelding door de knoppen ‘+’ en ‘–’ tegelijkertijd in te drukken.
– Ontkoppel de netvoeding van de boiler.
– Schakel de netvoeding in.
– Als fout 1 blijft bestaan, moet het LCD-display worden vervangen.
– Als fout 5 blijft bestaan, moet de iBSC-regelaar worden vervangen.

(Foutcode 02) Veiligheidsklep open

– Ontkoppel de netvoeding van de boiler.
– Controleer of de temperatuurbegrenzer correct is verbonden.
– Schakel de netvoeding in.
– Reset de foutmelding door de knoppen ‘+’ en ‘–’ tegelijkertijd in te drukken.

(Foutcode 3) Boiler niet gevuld met water

– Ontkoppel de netvoeding van de boiler.
– Controleer of de watertoevoer correct is aangesloten op de boiler en of de boiler vol water is.
– Zo niet, vul dan de tank met water.
– Druk op de knop Safety Reset op de iBSC-regelaar.
– Schakel de netvoeding naar de boiler in.
– Reset de foutmelding door de knoppen ‘+’ en ‘–’ tegelijkertijd in te drukken.
– Als de boiler vol water is en de foutcode blijft bestaan, moeten de iBSC-regelaar en het LCD-dis-
play worden vervangen.

(Foutcode 4) Onverwacht lange verwarmtijd

– Ontkoppel de netvoeding van de boiler.
– Controleer of de thermostaatvoeler correct is verbonden.
– Controleer hierna het verwarmingselement, de aansluitingen en het verwarmingselement in de 
tank.
– Als beide onderdelen OK lijken, kan de netvoeding naar de boiler weer worden geactiveerd.
– Vervang de iBSC-regelaar als de foutcode in beeld blijft (na 2 uur).

Geen display bij in bedrijf nemen

– Controleer nogmaals de bedrading van de netvoeding.
– Controleer op 230 VAC voeding op de verbinding van de boiler naar de iBSC-regelaar.
– Ontkoppel de netvoeding van de boiler, controleer of het LCD correct is verbonden en schakel de 
netvoeding weer in.
– Als de storing blijft bestaan, moet eerst het LCD-display worden vervangen.
– Als de storing blijft bestaan, moet de iBSC-regelaar worden vervangen.

Het water is koud in de stand ‘SMART’

– Een plotselinge flinke toename van het warmwaterverbruik kan tijdelijk een tekort aan warm 
water veroorzaken.
– Schakel over naar de stand ‘Handbediening’ om de temperatuur van het water in de tank te 
verhogen.
– Ga later weer terug naar de stand ‘SMART’.
– Als de situatie zich herhaalt, moet het comfortniveau van de boiler worden verhoogd of moet af 
en toe de stand ‘Handbediening’ worden geactiveerd. 

Het water is koud in de stand ‘Handbediening’ – Volg de stappen voor het verhelpen van foutcode 3 hierboven.

Het water is koud en het display is uit

– Controleer de bedrading van de boiler en controleer de platte kabel tussen
het LCD en de iBSC-regelaar.
– Als het probleem blijft bestaan, moet eerst het LCD-display worden vervangen.
– Als het probleem blijft bestaan, moet de iBSC-regelaar worden vervangen.

De toetsen kunnen niet worden bediend en er 
wordt een knipperend hangslot-symbool getoond

– Controleer of de kinderbeveiliging is geactiveerd.
– Schakel de kinderbeveiliging uit door de knoppen MODE en ‘–’ tegelijkertijd in te drukken en 
ingedrukt te houden.
– Het hangslot-symbool moet nu van het display verdwijnen.

Tabel 3 STORINGEN VERHELPEN
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Elektrische boilers 
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9. Onderhoud

Periodieke controles en onderhoud zijn voorwaarden voor 
een goed continu bedrijf, betrouwbaarheid en een lange le-
vensduur.

Bij het onderhoud gaat het om het volgende:
• Periodiek verwijderen van opgehoopt sediment in de 

tank. Hoe vaak moet worden schoongemaakt, hangt af 
van de hardheid van het water in uw regio. Het reinigen 
moet door een erkende servicedienst worden uitge-
voerd.

• Periodieke controle van de werking van de veiligheids-
klep en titanium anode.

Controleer om de 14 dagen de werking van de veilig-
heidsklep, zoals gespecificeerd door de fabrikant van 
de klep.

LET OP!

10. Accessoires en componenten 

Accessoires en vervangende onderdelen zijn verkrijgbaar 
bij het aankooppunt of bij erkende servicediensten. Een lijst 
met verkooppunten en erkende servicediensten is te vinden 
op www.nibenl.nl

iQuaFlex-systeem

10.2 Componenten

10.1 Accessoires

In de regelaar is IQ Smart Technology-software geïnstal-
leerd. De regelaar onthoudt de meest gekozen instellingen 
voor het bedrijfsniveau van de boiler in de eerste week van 
gebruik en past deze hierna automatisch toe in de bedrijfs-
stand ‘SMART’.

De stand ‘SMART’ is af fabriek de standaard bedrijfsstand 
van de boiler en wordt automatisch geactiveerd bij de eer-
ste keer in bedrijf nemen. 

Het automatisch in- en uitschakelen van het element door 
de regelaar in de stand ‘SMART’ hangt af van het ingestelde 
comfortniveau en het waterverbruik.

8. Waarschuwingen en praktische eisen

MELITE-boilers zijn veilig en betrouwbaar in gebruik mits u 
de volgende regels volgt:

Vereist:
• De elektrische installatie dient te worden verricht door 

een erkende elektricien.
• Periodiek verwijderen van opgehoopt sediment in de 

boiler. Hoe vaak moet worden schoongemaakt, hangt 
af van de hardheid van het water in uw regio.

• Controleer de werking van de veiligheidsklep, zoals be-
schreven door de fabrikant van de klep, om te controle-
ren op blokkering.

• Om de kwalijke geur van waterstofsulfiet te voorkomen 
(door bacteriën in het zuurstofarme water), raden wij 
aan de anode regelmatig te vervangen en de warmwa-
tertemperatuur in de tank periodiek te verhogen om 
bacteriegroei tegen te gaan.

• Eventuele afwijkingen in het bedrijf van de boiler moeten 
worden gemeld bij een erkende servicedienst.

• Als de voedingskabel is beschadigd, moet deze door 
een nieuwe originele kabel worden vervangen. Deze is 
verkrijgbaar bij erkende servicediensten of winkels met 
reserveonderdelen.

Het volgende is verboden:
• De boiler met de netvoeding verbinden als de tank niet 

met water is gevuld.
• Het apparaat gebruiken als het elektrische systeem niet 

is voorzien van een beschermend circuit.
• De boiler gebruiken als de inlaatcombinatie niet naar 

behoren werkt.
• De afdekplaat verwijderen als de netvoeding is aange-

sloten (trek de stekker uit de wandcontactdoos).
• Ongeoorloofde reparaties uitvoeren.
• Lekkage vanuit de veiligheidsklep tegengaan.
• Schakel de boiler direct uit als er bij het openen van een 

kraan stoom uit het mondstuk komt. Laat de boiler re-
pareren. 

Om bacteriegroei te voorkomen, raden wij aan de 
warmwatertemperatuur periodiek en regelmatig ge-
durende korte tijd te verhogen, bijv. om de 14 dagen.

LET OP!
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Elektrische boilers 
BA-WH 1006/1008/1010/1012W

11. Service

Eventuele afwijkingen in het bedrijf van de boiler moeten 
worden gemeld bij een erkende servicedienst.

De boiler mag alleen worden gerepareerd/onderhou-
den door een erkende servicedienst, aangezien een on-
juist uitgevoerde reparatie de veiligheid van de gebrui-
ker negatief kan beïnvloeden.

LET OP!

Raadpleeg www.nibenl.nl voor meer informatie.

12. Recyclen en afvoeren

Dit symbool op het apparaat en/of bijbehoren-
de documenten betekent dat gebruikte elektri-
sche en elektronische producten niet mogen 
worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. 
Deze producten moeten worden ingeleverd 
bij een daartoe aangewezen afvalinzamelpunt 
waar ze kosteloos worden ingenomen en ver-
der verwerkt (recycling).

In lijn met de principes van NIBE is het product gemaakt van 
de beste materialen en componenten die verder kunnen 
worden verwerkt (recycling).

Het correct afvoeren van afgedankte apparatuur helpt bij 
het behoud van de natuurlijke grondstoffen en voorkomt 
eventuele negatieve effecten op de menselijke gezondheid 
en het milieu ten gevolge van het onjuist opslaan van afval.

Om beschadiging aan leidingen en vervuiling van 
het milieu te voorkomen, moet het product door een 
erkend persoon worden verwijderd en buiten bedrijf 
worden gesteld.

LET OP!

Zie er aan het eind van de levensduur op toe dat het 
product samen met de accessoires wordt afgevoerd 
volgens de geldende wet- en regelgeving.

LET OP!

Neem contact op met uw gemeente, verkoper of distribu-
teur voor inzamelpunten voor gebruikte elektrische en elek-
tronische producten.

De verpakking waarin het product is geleverd, is 
hoofdzakelijk van materialen gemaakt die kunnen wor-
den gerecycled en hergebruikt. Na installatie van het 
apparaat moet de verpakking op de juiste wijze worden 
afgevoerd in overeenstemming met de wet- en regelge-
ving op dat gebied.

INFORMATIE

Titanium beschermingsanode

De titanium anode hoeft, in tegenstelling tot een magnesi-
um anode, niet na een paar jaar te worden vervangen. Deze 
zorgt voor continue bescherming van de geëmailleerde 
tank. Als de anode is geactiveerd en correct werkt, wordt 
dat met een groen indicatielampje op het bedieningspaneel 
van de boiler aangegeven.

De bedrijfsstatus van de anode wordt aangegeven met indi-
catielampjes die op het bedieningspaneel van de boiler en 
op de regelprintplaat van de titanium anode zijn geplaatst.

10.3 Standaard meegeleverd

Tabel 6 Meegeleverd bij de MELITE-boilers

Nr. Onderdeel Aantal
1 Beugel voor verticale installatie 1
2 Knelkoppeling 15x15 2
3 Instructiehandleiding met garantie 1

Tabel 5 Werkzaamheden anode, beschreven door indica-
tielampje op regelaar anode

LED-kleur Omschrijving Betekenis

UIT Indicatielampje 
is uit.

Geen voeding. 
Controleer het 

indicatielampje op 
de regelprintplaat. 

Groen Indicatielampje
brandt groen.

Anode werkt 
correct.

Tabel 4 Bedrijfsstatus anode, aangegeven met led-kleuren 
op printplaat van titanium anode

LED-kleur Omschrijving Betekenis

Uit Indicatielampje 
is uit.

Mogelijk geen 
voeding naar de 

boiler.

Groen Indicatielampje
brandt groen.

Anode is verbon-
den en werkt 

correct.

Rood Indicatielampje
brandt rood.

Storing anode, 
controleer de 

installatie van de 
titanium anode.
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Elektrische boilers 
BA-WH 1006/1008/1010/1012W

Beschrijving Eenh.
MELITE

60  80 100 120
Productlabel (ErP)* - B B B B
Capaciteitsprofiel tapwater* - M M M M

Efficiëntie waterverwarming (ηwh) % 39 40 40 40

Gemengd water bij 40 °C (V40) l 91 135 171 217

Dagelijks elektriciteitsverbruik (Qelec) kWh/d 6,53 5,86 6,29 6,36

Jaarlijks energieverbruik (Qtota) kWh/y 1317 1283 1283 1283

Wekelijks elektriciteitsverbruik met Smart Control 
(Qelec,week,smart)

kWh/w 24,56 24,24 24,81 25,83

Wekelijks elektriciteitsverbruik zonder Smart Control 
(Qelec,week)

kWh/w 26,54 25,32 27,43 28,71

Geluidsniveau (LWA) dB 15 15 15 15

Type verwarmingselement - Keramisch verwarmingselement – droog
Nominaal vermogen kW 1,5 2,0
Nominale druk bar 8

Min. bedrijfstemperatuur °C 5

Max. bedrijfstemperatuur °C 75
Corrosiebeveiliging - Emaille en titanium anode
Nominale stroom A 6,5 8,7

Nominale spanning VAC 230 / 50Hz

Thermostaatvoeler °C Smart Control 5÷75

Verwarmingstijd 15-65 [°C] u 2,12 2,25 2,88 3,67
Dagelijks energieverlies kWh/24u 0,55 0,75 0,96 1,01
Beschermingsklasse - IP 24

Tabel 7  Technische gegevens

13. Technische gegevens

*- volgens de gedelegeerde verordeningen (EU) Nr. 812/2013 en 814/2013 van de commissie.
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A

B

C

Tabel 8  Maatvoering

Eigenschap Symbool Eenh.
MELITE

60 80 100 120
Hoogte met isolati e A mm 680 830 995 1160
Breedte met isolati e B mm 475
Diepte met isolati e C mm 480

Afstand tussen aansluitleidingen D mm 100
Precieze inhoud - l 60 80 100 120

Aansluiti ng koudwaterinlaat - mm Ø15 (knelkoppeling  15x15)
Aansluiti ng warmwaterinlaat - mm Ø15 (knelkoppeling  15x15)

Aansluiti ng anode - M8 (ti tanium anode)
Lengte anode - mm L=200mm

Gewicht, lege boiler - kg (~26) (~31) (~36) (~41)
Gewicht, volle boiler - kg (~86) (~111) (~136) (~161)

D

14. Afmeti ngen

Fig. 14 Afmeti ngen MELITE-boilers
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