
Blad 1

Verkorte handleiding voor de montage van de Correx  ®   Up zwerfstroomanode.  

Viessmann artikelnr. 7265008
Viessmann artikelnr. Z004247(flens met pakking 7817820 en anode 7265008)

Toepasbaar voor:
Vitocell V100 (CVA) t/m 500 ltr.
             L100 (CVL) t/m 500 ltr.
             B100 (CVB) t/m 500 ltr.
             V100 (CVW) 390 ltr.

Voor de volledige versie verwijzen wij naar de beschrijving die bij het apparaat is meegeleverd.

Inhoud van de verpakking:(zie montage handleiding blad 2)

  1. Titaniumanode
  2. Stekkerbehuizing
  3. Aansluitkabel
  4. Platte kunststof afdichtingsring
  5. Isoleerhuls
  6. Diode-element
  7. Borgring en carrosserie(wordt niet gebruikt)
  8. Moer M8
  9. Getande ring met AMP-aansluiting
10. Moer M8

Gebruiksvoorwaarden :

De zwerfstroomanode is alleen toepasbaar indien:

● De stekkerbehuizing in een vochtvrije ruimte wordt toegepast.
● De voedingsspanning op de stekkerbehuizing overeenkomt met de op de typeplaat 

aangegeven spanning.
● De voedingsspanning permanent aanwezig is. De zwerfstroomanode dient altijd in bedrijf te 

zijn bij een gevulde boiler.
● Er tenminste eens in de twee maanden waterafname van de boiler is(dit i.v.m. gas 

ophoping in de boiler.

Verklaring LED-functie:

● Groene LED brandt: Beschermingsstroom is aanwezig dus toestel functioneerd.
● Rode LED knippert : Toestel functioneerd niet correct. 
1. Controleer of boiler volledig gevuld is met water
2. Controleer alle elektrische aansluitingen
3. Is de magnesiumanode wel verwijdert.
4. Controleer of de titaniumanode geen direct contact maakt met de boiler.

Zie voor verdere mogelijke oorzaken de meegeleverde handleiding.
● Er brandt geen LED : Toestel heeft vermoedelijk geen netvoeding.



Blad 2

Montage handleiding:

● Tap de boiler gedeeltelijk af en demonteer het boilerdeksel en verwijder de magnesium 
opofferingsanode.

● Schuif de platte kunststof afdichtingsring(4) over de M8 schroefdraad van de 
titaniumanode(1). Zie tekening A 

● Plaats het boilerdeksel over de titaniumanode en plaats de isoleerhuls(5) over de 
titaniumanode. Zie tek. B. NB. U kunt er voor kiezen om i.p.v. de isoleerhuls het diode-
element te monteren hierdoor zal er bij verkeerde polarisatie van de aansluitkabel op de 
stekkerbehuizing de rode LED gaan knipperen. Verkeerde polarisatie is met de originele 
bekabeling niet mogelijk.

● Plaats nu vervolgens M8 moer(8), getande ring met AMP aansluitpen(9) en weer een moer 
M8(10) over de titaniumanode en draai de moeren vast (moment van 6 Nm) zodat er een 
drukdichte verbinding ontstaat.Zie tek C

● Monteer het boilerdeksel en plaats om één van de bouten het montage-oog van de 
bekabeling(3) zie tek. D. Draai alle bouten aan zodat er een drukdichte verbinding ontstaat.

● Vul de boiler.
● Steek de AMP klem op de getande ring. Zie tek. E
● Monteer de twee AMP klemmen op de daarvoor bedoelde pennen op de stekkerbehuizing 

en steek de stekkerbehuizing in de wandcontactdoos. Zie tek. F


