Ferroli RVL-I Plus Warmtepomp en CV ketel tot hybride combineren

RVL-I plus warmtepomp combineren met een CV
ketel tot een hybride verwarmingssysteem.
Een Ferroli RVL-I plus warmtepomp kan met een gasgestookte Cv-ketel gecombineerd worden tot
een zogenaamd hybride verwarmingssysteem voor een woning. Dit is uiteraard alleen mogelijk als er
een gasaansluiting in de woning aanwezig is.
In het voor en najaar en tijdens warme winterdagen neemt de warmtepomp de
woonhuisverwarming voor zijn rekening. Wanneer het echt koud wordt dan schakelt de
warmtepomp de CV ketel bij en tijdens extreme vorst gaat de warmtepomp uit en neemt de Cv-ketel
de verwarming volledig voor zijn rekening. Op deze wijze kan flink op gas bespaard worden terwijl
een handzame warmtepomp wordt toegepast.
De tapwatervoorziening wordt altijd door de gasgestookte Cv- ketel uitgevoerd omdat die voor
tapwater bereiding een hoger rendement heeft.
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1. Hydraulisch schema

Figuur 1 Hydraulisch schema van de warmtepomp gecombineerd met een Cv-ketel

Nr.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8

Omschrijving
RVL warmtepomp
Manometer
Drukontlastklep
Expansievat
Platenwisselaar
Reserve
verwarmingselement
(optioneel voor types
5,7 en 10)
(Automatische)
ontluchter
Stromingsschakelaar
waterpomp

2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
9

Y-filter
Afsluitkranen
Afstandsbediening
(bedraad)
Kamerthermostaat
(230 V~)
buffertank 20 liter
Vul- en aftapkraan
Buffertank/open
verdeler
Ontluchter
Vuilafvoer
Expansievat

2

10
11

Extra Cv-pomp
Vloerverwarmingsverdeler
12
Radiatoren
14
Tapwatermengkraan
17
Terugslagklep
18
Inlaatcombinatie
22
T1B mengwater
temperatuursensor
23
Vloerverwarmingsmenger
23.1 Vloerverwarmingsmengpomp
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2. Aandachtspunten
Het volgende is belangrijk:
• Voor een goede werking van de warmtepomp zijn flinke waterstromen nodig. De juiste
waterstroom is afhankelijk van het type, de volgende stromen worden geadviseerd:
RVL-I plus 5 waterstroom = 800 l/uur, RVL-I plus 7 waterstroom = 1150 l/uur, RVL-I plus 10
waterstroom = 1750 l/uur, RVL I plus 14Twaterstroom = 2400 l/uur. Als de waterstroom te
laag is, lager dan 550 l/uur dan wordt een waterstromingsfout aangegeven en komt hij niet
in bedrijf. Om een grote waterstroom te garanderen en stromingsgeluiden in de huisinstallatie te voorkomen wordt aanbevolen om een openverdeler toe te passen.
• Er moet een sensor gemonteerd worden die de temperatuur van het Cv-aanvoerwater meet
stroomafwaarts van het meng punt. Dus de temperatuur van het gemende water. Deze
sensor wordt T1B sensor genoemd. De temperatuur van deze sensor wordt gebruikt om de
AHS (de gasketel) aan en uit te schakelen. De accessoire kan bij Ferroli besteld worden met
bestel code : “2C0970BF” en omschrijving “KFM TEMPER. SENSOR T1B L=10000“.
• De warmtepomp moet een water volume ter beschikking hebben van ten minste 20 liter. Dit
kan een aparte buffer, een openverdeler of een grote radiator zijn.
• De thermostaat aansluiting op de warmtepomp is van het aan/uit type en op de
aansluitingen staat een wisselspanning van 230 V. Gebruik daarom een aan/uit thermostaat
die 230V wisselspanning kan schakelen en thermostaat kabel geschikt voor 230 V~.
• De warmtepomp schakelt de Cv-ketel. Er moet daarom een thermostaat kabel van de
warmtepomp naar de Cv-ketel gelegd worden. Dit schakelcontact is potentiaal vrij.

3. lijst met afkortingen en symbolen
T1
T1S
T1B
T4
T5
AHS
T4HMIN
T4_AHS_ON
T4HMAX
dT1_AHS_ON
dT1_AHS_OFF
t_AHS_DELAY

De temperatuur van het CV-water dat uit de warmtepomp stroomt.
De gewenste temperatuur van het water dat uit de warmtepomp stroomt. (De
streef waarde voor T1.)
De temperatuur van het gemengde water afkomstig uit de warmtepomp en uit de
Cv-ketel.
De temperatuur van de buitenlucht
De temperatuur van de warmwatertank.
Gas gestookte Cv-ketel (van Additional Heating Source)
De laagste buitentemperatuur waarbij de warmtepomp nog werkt. Bij lagere
buitentemperaturen is de warmtepomp altijd uit. Is standaard = -15°C.
De buiten temperatuur waarbij de Cv-ketel gestart wordt. Bij hogere
buitentemperaturen is de Cv-ketel altijd uit. Standaard = -5°C
De hoogste buitentemperatuur waarbij de warmtepomp nog werkt. Bij hogere
buitentemperaturen is de warmtepomp altijd uit. Is standaard = +25°C.
Is het temperatuurverschil tussen T1S en T1B waarbij de warmtepomp de ketel (de
AHS) inschakelt. (Inschakelen als T1S –T1B > dT1_AHS_ON). Is standaard = 2°C.
Is het temperatuurverschil tussen T1S en T1B waarbij de warmtepomp de ketel (de
AHS) uitschakelt. (Uitschakelen als T1S –T1B < dT1_AHS_OFF). Is standaard = 0°C
De tijd die de compressor ingeschakeld moet zijn geweest voordat de warmtepomp
de ketel inschakelt. Is standaard = 30 minuten.
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t_INTERVAL_H Is de wachttijd tussen het uitschakelen van de compressor en het opnieuw weer
inschakelen als de compressor voor Cv-verwarming werkt. Is standaard = 5 minuten
Opmerking: De gasgestookte Cv-ketel wordt in de teksten op de afstandsbediening van de
warmtepomp met de Engelse afkorting AHS aangeduid. AHS staat voor Additional Heating Source
wat letterlijk extra verwarmingsbron betekent. De AHS hoeft geen gasgestookte Cv-ketel te zijn. Het
kan ook een pellet ketel of een elektrische ketel zijn.

4. Aansluiten en activeren van de T1B temperatuur sensor.
De T1B moet op de besturingsprint van de hydraulische module aangesloten worden op de rode
connector CN15. Schakelaar 1 van schakelblok S2 moet omgezet worden om de temperatuur sensor
te activeren. Zie hier figuren 2 en 3.

Figuur 2. Aansluiten en activeren T1B sensor

Figuur 3. Instellen van schakelaar 1 van schakelblok 2 om de T1B sensor te activeren
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5. Werking van de hybride
Aan de volgende voorwaarden moet voldaan zijn om de hybride te laten werken:
• In het installateurs menu is de AHS geactiveerd.
• De mengwatertemperatuursensor TB1 is geactiveerd.
De warmtepomp schakelt dan met de standaard instellingen de gasketel aan als aan alle
onderstaande voorwaarden is voldaan:
• Er is warmtevraag voor de CV. De warmtevraag kan van de afstandsbediening komen of van
de kamer thermostaat.
• De buitentemperatuur is lager dan -5°C.
• De mengwater temperatuur is meer dan 2°C kouder dan de gewenste water temperatuur.
• De compressor is langer dan 30 minuten, zonder pauze inbedrijf geweest voor CV.
De warmtepomp schakelt met de standaard instellingen de gasketel weer uit als aan een van de
onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
• De warmtevraag voor de CV niet meer aanwezig.
• De buitentemperatuur is hoger dan -5°C.
• De mengwater temperatuur is net zo warm als de gewenste water temperatuur.
Zie ook onderstaand diagram
Als er warmtevraag is en de buiten temperatuur is laag genoeg, maar niet lager dan -15°C.:

Figuur 4. Aan en uitschakelen van de AHS (gasketel) op het verschil tussen de gewenste water
temperatuur (T1s) en de mengwater temperatuur (T1B).
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6. Instellen van de warmtepomp voor bedrijf met AHS (Cv-ketel).
1
2

Ontgrendel de afstandsbediening: Druk 3 seconden op “UNLOCK.
Ga naar het installateurs menu:
• Druk op de knop ”MENU”. Onderstaande scherm verschijnt.

•
•
•

druk op de pijl toets ''▼'' tot de cursor op “FOR SERVICEMAN” staat
druk op “OK”
Er verschijnt een nieuw scherm dat om het password vraagt. Zie onder.

•
•
•

Stel met de pijl toetsen ''▲'',''▼'', ''◄'' en ''►'' de code “666” in
druk op “OK”.
Het installateurs menu is nu in beeld. Zie onder. Het heeft 13 titels verdeeld over 2
pagina’s.

3

Ga naar: “7. OTHER HEATING SOURCE”
• Druk op de pijl toets ''▼'' tot de cursor op “OTHER HEATING SOURCE” staat
• druk op “OK”. Er verschijnt een nieuw scherm. Zie onder.

4

Activeer AHS
• Druk op de pijl toets ''▼'' tot de cursor op “7.2 AHS” staat
• Druk op de pijl toets ''►'', de cursor springt nu naar “NON” en het vakje naast NON
wordt (of is al) aangevinkt.
• Om de AHS te activeren druk vervolgens op ''◄'', de cursor springt naar “YES” en het
vakje naast YES wordt nu aangevinkt.
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•

5

6

7

8
9
10

Druk op “OK”, er verschijnt een nieuw scherm met nieuw menu, zie onder.

Activeer “”HEAT MODE”
• Als de cursor nog niet op “HEAT MODE” staat, zet deze er dan op met behulp van de
pijl toetsen ''▲'',''▼'', ''◄'' en ''►''.
• Druk op de pijl toets ''►'', de cursor springt nu naar “NON” en het vakje naast NON
wordt (of is al) aangevinkt.
• Om de AHS (de ketel) voor verwarming te activeren druk vervolgens op ''◄'', de
cursor springt naar “YES” en het vakje naast YES wordt nu aangevinkt.
• Druk op OK om te bevestigen.
• Druk nu op ''◄'' om de cursor terug te krijgen naar de linker kolom.
Controleer de waarden van de overige instellingen voor de AHS, zie boven voor de betekenis.
• T4_AHS_ON = -5 °C
• dT1_AHS_ON = 2 °C
• dT1_AHS_OFF = 0 °C
• t_AHS_DELAY = 30 MIN
De gegeven waarden zijn de fabrieks-instellingen. Ze kunnen met behulp van de pijl toetsen
gewijzigd worden.
Wijzigen van fabrieksinstellingen.
• zet de cursor aan de linker kant op de te wijzigen parameter.
• zet de cursor op de te wijzigen waarde met toets ''►'' of door op OK te drukken
• verander de waarde met toetsen ''▲'',''▼''.
• Druk op OK of op ''◄'' om de cursor terug naar de linker kolom te krijgen.
• Ga eventueel naar de volgende te wijzingen waarde.
• Als een instelling alleen de waarden YES of NON (aan of uit) heeft, dan de cursor op
het vakje met de gewenste waarde zetten en de waarde bevestigen door op OK te
drukken. Op de onderste regel staat dan “OK CONFIRM”.
Verlaat “7.2 AHS” en keer terug naar 7. OTHER HEATING SOURCE”
• Om terug te keren druk 2x op de knop “BACK”
Verlaat “7. OTHER HEATING SOURCE” en keer terug naar “FOR SERVICE MAN”
• Om terug te keren druk 1x op de knop “BACK”
Verlaat “FOR SERVICE MAN” en keer terug naar het hoofd “MENU”
• Druk 1x op “BACK” er verschijnt een scherm met de vraag of U de nieuwe instellingen
wilt activeren en “FOR SERVICE MAN” wilt verlaten? Zie onder.

•

De cursor staat altijd op “NO”. Om de nieuwe instellingen te bevestigen en “FOR
SERVICE MAN” te verlaten eerst de cursor op “YES” zetten met de pijl toetsen en dan
op “OK” drukken.
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7. Aansluiten van de CV- ketel op de warmtepomp.
De kamerthermostaat ingang van de Cv-ketel moet op de warmtepomp aangesloten worden. De
contacten zijn op de warmtepomp gemarkeerd met AHS1 en AHS2, ze zijn op de aansluitklemmen
lijst te vinden. Op de RVL-I plus 5 en RVL-I plus 7 zijn deze contacten genummerd met 25 en 26. Zie
figuur 4! Op de RVL-I plus 10 en RVL-I plus 14(T) zijn deze genummerd met 27 en 28.
Het is een potentiaal vrij (droog) contact. Zie figuur 4, hier is een Cv-ketel op een RVL-I plus 5
warmtepomp aangesloten.

Figuur 5. Aansluiten van de AHS (de Cv-ketel)
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8. Aansluiten van een externe Cv-pomp op de warmtepomp.
Als er met een open verdeler gewerkt word t dan moet een externe pomp voor water transport door
het afgifte systeem (radiatoren, vloer verwarming) zorgen. Deze pomp kan op de klemmenstrook van
de warmtepomp aangesloten worden, op de klemmen 8 en 9. Deze klemmen zijn ook met “P_o” en
“N” gemarkeerd. Zie figuur 5, de aansluitingen zijn er met een rode cirkel gemarkeerd!
Er hoeven geen instellingen gewijzigd worden om de pomp te laten werken.

Figuur 6. Overzicht klemmen strook en aansluit klemmen voor externe pomp.

9. Aansluiten van een aan/uit thermostaat op de RVL-I plus
warmtepomp.
Er kan een aan/uit kamerthermostaat aansloten worden op de aansluit klemmen 13 en 14. Deze
klemmen zijn ook gemerkt met H en L1. Zie ook figuur 6, hier onder.
Let op, op deze klemmen staat een wisselspanning van 230 V. Eerst de warmtepomp van de net
spanning schakelen voor u iets op deze klemmen aansluit!
Controleer ook of de kamerthermostaat wel geschikt is 230 V wisselspanning, de meeste
kamerthermostaten zijn dit niet!
Controleer of de bedrading tussen de kamerthermostaat en de warmtepomp wel geschikt is voor 230
V wisselspanning. Standaard thermostaat aansluitkabel is voor zwakstroom bedoeld en is niet
geschikt.
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Figuur 7. Aan sluiten van een kamer thermostaat

10.

Activeren van de kamerthermostaat.

Met de standaard instellingen af fabriek leest de warmtepomp de kamerthermostaat ingang niet uit.
Er gebeurt dus niets als de klemmen worden doorverbonden. Voer de onderstaande handelingen uit
om het uitlezen van de kamer thermostaat te activeren:
1

2

3

4

5

Open het installateurs menu.
Zie de paragraaf “Instellen van de warmtepomp voor bedrijf met AHS” hoe de menu bediening
werkt en hoe “FOR SERVICEMAN” geopend wordt.
Controleer of “verwarming” aan staat
• Open sub menu “3. HEAT MODE SETTING”
• Controleer of bij “HEAT MODE” het vakje “YES” aangevinkt staat en vink zo nodig aan.
• Verlaat het sub menu met de “BACK” knop
Activeer regelen op water temperatuur.
• Open sub menu “5. TEMP. TYPE SETTING”, dan:
• “WATER FLOW TEMP.” aan vinken (vink YES aan)
• “ROOM TEMP. ” uit vinken (vink NON aan)
• Verlaat het sub menu met de “BACK” knop
Activeer regelen op kamer thermostaat
• Open sub menu “6. ROOM THERMOSTAT”
• “ROOM THERMOSTAT” aan vinken (vink YES aan)
• “MODE SETTING” uit vinken (vink NON aan)
• “DUAL ROOM THERMOSTAT” uit vinken (vink NON aan)
• Verlaat het sub menu met de “BACK” knop
Bevestig de nieuwe instellingen en verlaat het menu “FOR SERVICE MAN”
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