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Vervangen van de maximaal thermostaat: 

• Zorg dat het toestel spanningsloos is.
• Zorg dat het toestel drukloos is door de warme kraan open te draaien en de kogelkraan in de

koud water toevoerleiding dicht te zetten.
• Maak de bedrading los van de maximaal thermostaat. (tip: zorg ervoor dat u een foto heeft

van de situatie hoe het aangesloten zat).
• Bepaal welke maximaal thermostaat nu in het toestel is opgenomen:

- WC3 (alleen druksensor)
-WTC3 zowel druk als temperatuursensor)

• Maak de druksensor los op de maximaal thermostaat (borgpen rechtsboven op de
verwarmingskast).

• Schuif de temperatuursonde (in geval van WTC3, deze zit dan aan het witte gekronkelde
draadje) van de maximaalthermostaat voorzichtig uit de verwarmingskast.

• Schroef de maximaal thermostaat uit het toestel.
• Zet de nieuwe maximaal thermostaat in het toestel en sluit deze vervolgens weer aan.

Gebruik hiervoor hetzelfde type als welke in de doorstromer was gemonteerd.
Vergeet niet de druksensor weer met de borgpen vast te zetten).

• Schuif in het geval van een WTC3 de temperatuur sensor weer in deverwarmingskast volgens
onderstaande foto.
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Vervangen van het powerboard. 

• maak alle stekkertjes los op de hoofdprintplaat (deze zit vastgeschroefd op het powerboard) 
• Schroef vervolgens de hoofdprint van het powerboard los 
• Schroef het powerboard los van het koper. 
• Plaats het nieuwe powerboard in het toestel en monteer vervolgens de hoofdprint weer op 

het powerboard en sluit de stekkers weer aan. 

 

 

• Controleer of alles weer is aangesloten. 
• Nu kan er weer druk op het toestel gezet worden door de kogelkraan open te draaien. 
• Ontlucht het toestel goed (doormiddel van de warme kraan open te draaien) 
• Vervolgens kunt u weer spanning op het toestel zetten.  

Controleer nu de volgende punten: 

• Staat er stroom op het toestel? 
• Staat er op elke fase 400V? Zowel bij gesloten kraan, als bij open kraan? 
• De maximaal thermostaat pin is helemaal ingedrukt ? 
• Alle stekkertjes op de print zitten goed ? 

Test het toestel als het antwoordt op de bovenstaande vragen ja is. 

In principe vermoeden wij dat het probleem met bovenstaande opgelost zou moeten zijn. 
Indien het toestel echter nog steeds niet goed functioneert kunt u aan de hand van wat het toestel 
wel of niet doet de print of het display vervangen die wij voor de zekerheid meeleveren. 
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Graag ontvangen wij alle onderdelen weer retour, zodat wij de foutieve onderdelen kunnen testen, 
en onderzoeken waar het probleem is ontstaan. 
 

U kunt deze zenden naar: 

Masterwatt b.v. 
t.a.v. Peter van der Plaat 
Riga 4A 
2993 LW Barendrecht 
 
mochten er tijdens de reparatie nog vragen zijn, kunt u altijd direct contact met ons opnemen op 
onderstaand telefoonnummer: 085-3037450 
 

Om voor de garantie in aanmerking te komen, dienen wij wel nog een aantal gegevens van het 
apparaat te weten, gelieve daarom onderstaande  zaken in te vullen, en dit formulier met de 
onderdelen mee terug te sturen: 
 
Installateur:  Meegens installatiebedrijf 
 
Type apparaat:  Masterwatt Focus LCD 9/12/15kW (PPE-2) 
 
Serienummer:  ……………………………………….. (zie typeplaatje onderzijde doorstromer)  
 

Vervangen onderdelen: 
      Wel vervangen  Niet vervangen 

WC3 maximaalthermostaat (alleen druk)  □   □ 

WTC3 maximaalthermostaat (druk + temp):  □   □ 

Powerboard:      □   □ 

Hoofdprint:      □   □ 

Display+ displayprint compleet:    □   □ 
 
 
 
 
 


