Gebruikershandleiding
Omkeerbare warmtepomp voor installatie buiten
met DC-invertercompressor

RVL-I Plus

Ferroli Nederland BV
Postbus 3364, 4800 DJ Breda
Takkebijsters 62, 4817 BL Breda
Internet:
e-mail:		

Algemeen telefoonnummer
076 - 5725 725
(storingen melden bij uw installateur)

www.ferroli.nl
info@ferroli.nl

Geachte gebruiker,

Geachte installateur,

Dank u voor uw aankoop van een product van FERROLI.
Onze producten zijn het resultaat van jarenlange
ervaring en specifiek onderzoek en worden gemaakt van
topkwaliteit materialen met behulp van geavanceerde
technologie.
Het CE-label biedt de garantie dat het
product voldoen aan alle van toepassing
zijnde Europese richtlijnen.

In deze gebruikershandleiding is enkel de RVL-I Plus
afstandsbediening beschreven. Voor de installatie van de
omkeerbare warmtepomp en RVL-I Plus
afstandsbedienng is een speciaal installatie handboek
samengesteld. U kunt dit handboek downloaden via onze
website www.ferroli.nl.

Het kwaliteitsniveau wordt constant bewaakt en producten
van FERROLI bieden daarom VEILIGHEID, KWALITEIT
en BETROUWBAARHEID.
Vanwege continue verbeteringen in de technologieën
en materialen, kunnen de productspecificaties en de
prestaties wijzigen zonder kennisgeving vooraf.

Garantiebewijs
Wij verzoeken u, binnen 30 dagen na de installatiedatum,
de garantie op uw toestel te registreren via internet.
Dit kan eenvoudig via onze website www.ferroli.nl.

Installatie
RVL-I Plus dient door een erkende installateur
geïnstalleerd en inbedrijfgesteld te worden.

Onderhoud

Onderhoud en eventuele reparaties mogen alleen door
een deskundig installatie- of onderhoudsbedrijf worden
uitgevoerd (in dit document genoemd: installateur).
Regelmatig en goed uitgevoerd onderhoud kan tussentijdse storingen voorkomen en hiermee blijft het toestel in
optimale conditie.

VEILIGHEID

Symbolen in deze handleiding
Waarschuwing

Gevaar voor elektrische stroom.

Waarschuwing

In de tekst achter dit symbool wordt aangegeven
waarvoor gewaarschuwd wordt.

Advies / tips / belangrijke informatie

In de tekst achter dit symbool worden adviezen
of tips gegeven.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen / verbeteringen aan het product en bijgevoegde informatie aan te brengen zonder
voor-afgaande kennisgeving. Op www.ferroli.nl staat de meest actuele versie van deze handleiding, die alle eerdere versies vervangt.
Uiteraard is de inhoud van de nieuwere versie van deze handleiding te gebruiken in plaats van de eerder gepubliceerde versies.
Deze gebruikershandleiding is met grote zorg samengesteld. Ondanks deze zorg kan Ferroli Nederland geen verantwoordelijkheid accepteren voor fouten in deze handleiding of voor de gevolgen van zulke fouten.

Documentnummer: DRS8002		

versie: 01		

datum: mei 2018

Gebruikershandleiding RVL-I Plus

Inhoudsopgave

				

1.
Regelsysteem..........................................................................................................
			1.1..... Overzicht bedieningspaneel....................................................................
			1.1.1.. Statuspictogrammen................................................................................
2.
Bediening.................................................................................................................
			2.1..... Beginscherm............................................................................................
			2.2..... Afstandsbediening ontgrendelen.............................................................
			2.3..... Verwarming en koeling AAN en UIT zetten..............................................
			2.4..... Temperaturen instellen............................................................................
			2.5..... Instellen van de ruimteregeling: verwarmen, koelen of automatisch.....
			2.6..... Over de menustructuur............................................................................
			2.6.1.. MENU > OPERATION MODE................................................................
			2.6.2.. MENU > PRESET TEMPERATURE........................................................
			2.6.3.. MENU > DOMESTIC HOT WATER (DHW) Warmwater bereiding..........
			2.6.4.. MENU > SCHEDULE..............................................................................
			2.6.5.. MENU > OPTIONS (Opties)....................................................................
			2.6.6.. MENU > CHILD LOCK (kinderslot)..........................................................
			2.6.7.. MENU > SERVICE INFORMATION........................................................
			2.6.8.. MENU > OPERATION PARAMETER......................................................
			2.6.9.. MENU > FOR SERVICEMAN (voor de onderhoudsmonteur).................
3.		 Weersafhankelijke regeling......................................................................................
			 3.1		 Weersafhankelijke regeling voor koeling met lage temperatuur..............
			 3.2		 Weersafhankelijke regeling voor koeling met hoge temperatuur.............
			 3.3		 Weersafhankelijke regeling voor verwarming met lage temperatuur.......
			 3.4		 Weersafhankelijke regeling voor verwarming met hoge temperatuur.....
4.
Overzicht schermen beschikbaar voor de gebruiker...............................................
5.
Foutcodes en oplossingen ......................................................................................

4
4
4
5
5
6
6
7
8
8
9
9
12
14
16
18
18
19
20
20
21
21
22
22
23
26

		Garantievoorwaarden.............................................................................................. 30
		 Belangrijke gegevens (Ferroli warmte pomp).......................................................... 31

Storingen

Voor storingen aan de warmtepomp, zie blz. 26.

Naam en telefoonnummer installateur of onderhoudsbedrijf:

Garantie

Voor garantievoorwaarden, zie blz. 30.

Belangrijke gegevens
Zie blz. 31.

GARANTIE REGISTREREN: binnen 30 dagen na de inbedrijfstelling
U kunt de garantie registreren via internet op www.ferroli.nl.
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Ferroli Nederland BV
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1.

REGELSYSTEEM

1.1 Overzicht bedieningspaneel

Navigeer de cursor op
het display;
Navigeer in het menu;
Pas instellingen aan.

MENU

AAN/UIT

TERUG

ONTGRENDELEN

Open het “begin-scherm”.

Schakel ruimteverwarming
of warmwaterverwarming
aan of uit.

Ga terug naar een hoger
niveau.

OK
Figuur 1.1: Overzicht bedieningspaneel

Ga naar de volgende stap bij het programmeren
van schakel tijdstippen / bevestig een selectie /
open een submenu

Lang ingedrukt houden om
de bediening te ontgrendelen of te vergrendelen
Ontgrendel bijvoorbeeld
”TANK” temp. aanpassing”.

1.1.1 Statuspictogrammen

Figuur 1.2: Overzicht statuspictogrammen
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2.

BEDIENING

2.1 Beginscherm
U kunt de beginschermen gebruiken om de instellingen die voor dagelijks gebruik zijn bedoeld uit te lezen en te wijzigen.
Afhankelijk van de configuratie van het systeem, zijn de volgende beginschermen mogelijk:
•

Kamertemperatuur (ROOM).

•

CV aanvoertemperatuur (MAIN).

•

Warmwater (tank) temperatuur (TANK).

Afhankelijk van de configuratie die is ingesteld op de afstandsbediening van het apparaat, hebt u een ander beginscherm.
Onderstaande tabel toont de mogelijke combinaties.
“MENU > FOR SERVICE MAN > 5. TEMP. TYPE SETTING”.

Begin scherm

Temperatuur regeling (TEMP. TYPE SETTING)

Warmwater bereiding

CV-aanvoer temperatuur

Kamertemperatuur

1

ja

nee

nee

2

ja

ja

nee

3

ja

nee

ja

4

ja

ja

ja

Figuur 2.1: Overzicht beginschermen

Opmerking voor beginscherm 2 en 4
Scherm B verschijnt als de afstandbediening (die is uitgerust met een interne temperatuursensor) is ingesteld als kamerthermostaat. Voor meer details leest u de paragraaf : “De afstandsbediening als aan/uit kamerthermostaat instellen”.
Druk op toets ► om van scherm A naar scherm B te gaan en op toets ◄ om van scherm B terug naar scherm A te gaan.
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2.2 Afstandsbediening ontgrendelen

2.3 Verwarming en koeling AAN en UIT
zetten

Als het pictogram
op het scherm zichtbaar is, is de
afstandsbediening vergrendeld.

Het gebruik van de afstandsbediening om verwarming en
of koeling te regelen.

Onderstaand scherm wordt afgebeeld:

•

Het AAN en UIT schakelen door de afstandsbediening
(de afstandsbediening heeft een temperatuur sensor)
kan in ingesteld worden via het het installateurs menu.
Om in het installateurs menu te komen moet het
scherm “FOR SERVICE MAN” opgeroepen worden.
Hiervoor is een wachtwoord vereist. Vanuit “FOR SERVICE MAN” het scherm “5. TEMP TYPE SETTING”
oproepen en hier alles op “YES” zetten en het scherm
“6 ROOM THERMOSTAT”oproepen en alles op “NON”
zetten. Zie verder de installateurs handleiding.

Als op een willekeurige toets gedrukt wordt, knippert
het pictogram
. Om te ontgrendelen, druk lang op
de toets ‘’UNLOCK’’.

•

Druk op ‘’◄’’ ,’’▲’’ op het beginscherm, er verschijnt
een zwarte cursor.

Het pictogram
verdwijnt en de afstandsbediening kan
worden bediend.

1. Wanneer de cursor aan de kant van ruimtebediening
staat (verwarming
, koeling
of auto-mode
),
drukt u op de toets ‘’ON/OFF’’ om de gebruiksmodus in
of uit te schakelen.

De afstandsbediening wordt vergrendeld als er geen toets
wordt ingedrukt gedurende een langere periode (ongeveer
60 seconden).
De lengte van deze periode kan worden ingesteld in het
scherm “SERVICE-INFORMATION”.
Als de afstandsbediening ontgrendeld is, wordt door lang
op ‘’UNLOCK’’ te drukken de afstandsbediening weer
vergrendeld.
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2.4 Temperaturen instellen

Als de cursor op de temperatuur staat, gebruikt u de “◄”,
“►” om te selecteren en de ”▲”, “▼” om de temperatuur
aan te passen.

Als in het installateurs menu “ROOMSTAT op “YES” staat,
dan kan de afstandsbediening geen temperatuur regelen
en verschijnt een foutmelding als u op de ON/OFF knop
drukt, zie hieronder.

Tapwater (tank) verwarming in of uit te schakelen met de
afstandsbediening gaat als volg:
1. Druk op ”►”, “▼” in het beginscherm, nu verschijnt er
een zwarte cursor.

2. Wanneer de cursor aan de kant van tapwater verwarmen staat drukt u op de toets ‘’ON/OFF’’ om tapwater
verwarming in of uit te schakelen.

mei 2018
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2.5 Instellen van de ruimteregeling:
verwarmen, koelen of automatisch

2.6 Over de menustructuur

Ruimtetemperatuurregeling instellen op de afstandsbediening. Ga naar ‘’MENU’’ > ‘’OPERATION MODE’’.
Druk op “OK”, het onderstaande scherm verschijnt.

U kunt het menu ook gebruiken om de instellingen die
NIET voor dagelijks gebruik zijn bedoeld uit te lezen en te
wijzigen. Wat u kunt zien en doen in het menu, wordt daar
waar het van toepassing is beschreven.

Om naar het menu te gaan

Als het beginscherm te zien is, dan drukt u op de knop
‘’MENU’’. Resultaat: “MENU” verschijnt op het scherm,
met daar onder een lijst van 2 pagina’s met sub menu’s.

Er kan gekozen worden uit verwarmen, koelen of auto.
Gebruik de cursor “◄”, “►” om te selecteren.
Druk op ”OK” om de keuze te bevestigen.
Als er maar een keuze mogelijk is (verwarmen of koelen),
dan verschijnt het onderstaande scherm:

De instelling kan niet kan niet gewijzigd worden. Zie voor
meer informatie de “MODE SETTING” menu’s in het menu
“FOR SERVICEMAN” in de installateurshandleiding.
Keuze
pictogram

Onderstaande regeling is actief

Om te navigeren door het menu, gebruikt u de cursor
knoppen ”▲” en “▼”. Op de volgende bladzijden wordt de
werking van elk submenu beschreven.

Alleen ruimte verwarming.
HEAT
Alleen ruimte koeling.
COOL

AUTO

Er wordt automatisch tussen verwarmen
en koelen geschakeld op basis van de
buitentemperatuur en afhankelijk van de
installatie-instellingen ook de binnentemperatuur. Er worden ook maandelijkse
beperkingen in acht genomen.
Opm.: Automatische overgang is alleen
mogelijk onder bepaalde voorwaarden.
Zie verder de installateurshandleiding.

Als in het installateursmenu “ROOM THERMOSTAT”
en “MODE SETTING” beide op “YES” gezet zijn (zie de
installateurshandleiding), dan wordt de kamertemperatuur
door de (externe) kamerthermostaat geregeld. Als u dan
de ruimteregeling op de afstandsbediening in wilt stellen,
dan verschijnt het onderstaande scherm met foutmelding.
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2.6.1 MENU > OPERATION MODE
Hierin kunnen verwarmen, koelen of automatisch aan
of uit gezet worden. Zie ook “Temperaturen instellen” en
“Instellen van de ruimteregeling: verwarmen, koelen of
automatisch”.

Drukt u op ‘’OK’’ en er wordt een vinkje in het vierkantje gezet.
Hiermee wordt schakel moment 1 geselecteerd.
Als u nogmaals op ‘’OK’’ drukt, wordt het vinkje weer
verwijderd. Hiermee wordt de selectie van schakel moment
1 opgeheven

2.6.2 MENU > PRESET TEMPERATURE
Dit submenu heeft zelf ook weer 4 submenus, namelijk
PRESET TEMP., WEATHER SET TEMP., ECO MODE en
COMFORT MODE. Ze kunnen met de horizontale cursors
toetsen “◄”, “►” geselecteerd worden.

MENU > PRESET TEMPERATURE > PRESET
TEMP.
In “PRESET TEMP.” (vooraf ingestelde temperatuur) kan
voor 6 verschillende tijdstippen, verdeeld over 24 uur, een
gewenste aanvoertemperatuur ingesteld worden. De regeling werkt zowel voor warmtevraag van de afstandsbediening als voor warmtevraag van een kamerthermostaat.
OPMERKING
“PRESET TEMP.” werkt niet als “AUTO” actief is
(automatisch schakelen tussen verwarmen en koelen)
en ook niet als “TIMER” of “WEEKLY SCHEDULE”
actief zijn.

Gebruik “◄”, “►”, ”▲” en “▼” om te scrollen en ”▲” en “▼”
om de tijd en de temperatuur aan te passen.
Er kunnen zes schakel momenten en zes temperaturen
worden ingesteld. Bijvoorbeeld: Het is nu 8:30 en de
temperatuur is 35°C.
Als de tijden en temperaturen ingesteld worden zoals in de
onderstaande tabel, dan verschijnt het volgende scherm.

Ga met de horizontale scroll cursors “◄”, “►” naar tab
“PRESET TEMP.”.
Druk toets “OK” om het scherm “PRESET TEMP.” te openen.

Gebruik “◄”, “►”, ”▲” en “▼” om te scrollen en ”▲” en “▼”
om de tijd en de temperatuur aan te passen.

NO.

TIME

TEMPER

1

8:30

35°C

2

9:00

25°C

3

10:00

35°C

4

11:00

25°C

5

12:00

35°C

6

13:00

25°C

INFORMATIE
•

Wanneer de ruimtetemperatuur regeling (verwarmen, koelen of automatisch) aangepast
wordt, dan wordt “PRESET TEMP.” automatisch uitgeschakeld.

•

“PRESET TEMP.” kan zowel voor verwaming
als voor koeling worden gebruikt, maar wanneer de ruimtetemperatuurregeling wordt gewijzigd (b.v. van verwarmen naar koelen), dan
moeten de temperaturen en de selectie van de
schakel momenten opnieuw worden ingevoerd.

Wanneer de cursor op het vierkantje staat, zoals op het
onderstaande scherm:
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MENU > PRESET TEMPERATURE >
WEATHER TEMP.SET
WEATHER TEMP.SET = WEATHER TEMPERATURE
SETTING = weersafhankelijke temperatuur instelling.
Weersafhankelijke temperatuur instelling (buitenvoeler
regeling), wordt gebruikt om vooraf de gewenste waterstroom temperatuur automatisch in te stellen op basis van
de buitenluchttemperatuur. Bij warmweer neemt de vraag
naar ruimteverwarming af. De regeling kan worden gebruikt om te voorkomen dat de warmtepomp een onnodig
hoge watertemperatuur produceert. De warmtepomp heeft
bij lagere water temperaturen een beter rendement en de
gebruiker heeft zo lagere stroomkosten.
Ga naar ‘’ MENU > PRESET TEMPERATURE > WEATHER
TEMP.SET’’. Druk op ‘’OK’’.
Het volgende scherm verschijnt:

•

Zie ook de paragrafen “COOL MODE SETTING” en “”HEAT MODE SETTING” in het
hoofdstuk “SETUP OF THE SYSTEM” van de
installateurshandleiding.

•

De gewenste temperatuur (T1S) kan niet worden aangepast, wanneer de temperatuurcurve
is ingesteld op ON (aan).

Als u de verwarming wilt gebruiken, moet u ‘’HEAT MODE
LOW TEMP.’’ selecteren.
Als u de koeling wilt gebruiken, moet u ‘’COOL MODE
LOW TEMP.’’ selecteren.
U kunt dan de lage of hoge temperatuursinstelling selecteren voor de verwarming of de koeling.
Als u ON selecteert, dan verschijnt het volgende scherm
met de tabel “1.>.8”.

Gebruik de cursor toetsen om de gewenste curve te
selecteren en druk op “OK” om te bevestigen (en naar het
volgende scherm te gaan).
Als de weersafhankelijk temperatuur regeling geactiveerd
is (in WEATHER TEMP. SET), dan kan de gewenste
kamertemperatuur niet meer via de afstandsbediening
worden ingesteld. Als dan toch in het beginscherm op de
verticale cursortoetsen wordt gedruk, dan verschijnt het
volgende scherm met de foutmelding.
INFORMATIE
•

Het menu “WEATHER TEMP.SET” heeft vier
verschillende soorten curves:
• curves van de hoge temperatuurinstelling
voor verwarming,
• curves van de lage temperatuurinstelling
voor verwarming,
• curves van de hoge temperatuurinstelling
voor koeling,
• curves van de lage temperatuurinstelling
voor koeling,
Als de VERWAMING is ingesteld voor “HIGH
TEMPERATURE” (hoge temperatuur), dan
zijn alleen de curves voor hoge temperatuur
beschikbaar.
Als de VERWAMING is ingesteld voor “LOW
TEMPERATURE” (lage temperatuur), dan zijn
alleen de curves voor lage temperatuur beschikbaar.

Ga naar “NO” en druk op “OK” om terug te gaan naar het
beginscherm.
Of
Ga naar “YES” en druk op “OK” om de weersafhankelijk
temperatuur regeling (“WEATHER TEMP. SET) opnieuw in
te stellen of uit te schakelen.

Als de KOELING is ingesteld voor “HIGH
TEMPERATURE” (hoge temperatuur), dan zijn
alleen de curves voor hoge temperatuur voor
koeling beschikbaar.
Als de KOELING is ingesteld voor “LOW TEMPERATURE” (lage temperatuur), dan zijn alleen
de curves voor lage temperatuur voor koeling
beschikbaar.
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MENU > PRESET TEMPERATURE > ECO
MODE
ECO MODE wordt gebruikt om ‘s nachts energie te besparen.
ECO MODE is alleen beschikbaar wanneer de warmtepomp in bedrijf is voor verwarming.
Als ECO is geactiveerd, wordt dit weergegeven door een
bladsymbool
op de status balk bovenin het beginscherm.

Als de cursor op “START” of op “END” staat, zoals op het
volgende scherm:

Ga naar ‘’MENU > PRESET TEMPERATURE > ECO
MODE”. Druk op ‘’OK’’. Het volgende scherm verschijnt:

Drukt u op ‘’OK’’ of op ‘’►’’ om de tijd in te stellen.
Het volgende scherm verschijnt dan:

Gebruik ‘’ON/OFF’’ om ON (aan) of OFF (uit) te selecteren en gebruik ‘’▼’’, ‘’▲’’ om de cursor te bewegen.
Op deze plek (rij) kan: “HEAT MODE LOW TEMP.” of
“HEAT MODE HIGH TEMP” staan. Wat er staat is afhankelijk van de instelling van de parameter T1S. TS1 is
te vinden in het menu “FOR SERVICEMAN”.
Zie voor informatie over het menu “FOR SERVICEMAN” de installateurshandleiding.

Gebruik “◄’’, ‘’►’’ om de cursor te bewegen en gebruik
‘’▼’’, ‘’▲’’ om de tijd in te stellen.
INFORMATIE
Als “HEAT MODE LOW TEMP.” of “HEAT MODE
HIGH TEMP.” op “OFF” (uit) staat, dan is “ECO
MODE” niet actief.
Zet deze op “ON” om te activeren.

HEAT MODE ECO TIMER

Als u op de knop ON/OFF drukt, wordt het volgende scherm
afgebeeld. In dit scherm is het mogelijk om één van de
acht curves voor weersafhankelijke temperatuur regeling
te kiezen.

BESCHRIJVING

OFF

OFF

ECO niet actief

OFF

ON

ECO actief als geprogrammeerd

ON

ON

ECO altijd actief

Gebruik “◄’’, ‘’►’’ om de cursor te bewegen.
Druk op ”OK” om te selecteren.
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2.6.3 MENU > DOMESTIC HOT WATER (DHW) Warmwater bereiding
MENU > DOMESTIC HOT WATER (DHW) > DISINFECT

MENU > DOMESTIC HOT WATER (DHW) > FAST
DHW

De functie desinfecteren wordt gebruikt om legionella te
doden. Met de functie desinfecteren wordt een tanktemperatuur bereikt van 65°C tot 70°C. Om de parameters van
deze functie in te stellen, verwijzen we u naar “SETUP OF
THE SYSTEM” in de installateurshandleiding.

De functie “FAST DHW”, (dat is snel warmwater) wordt
gebruikt om de warmtepomp te dwingen om snel warmwater te maken.
De warmtepomp, de hulp of reserve-verwarming en de
gasketel werken samen om snel warmwater te maken.

Ga naar “MENU > DOMESTIC HOT WATER (DHW) >
DISINFECT” en druk op ‘’OK’’. Het volgende scherm
verschijnt:

Ga naar “MENU> DOMESTIC HOT WATER >FAST DHW”
en druk op “OK”:

Gebruik ‘’◄’’,’’►’’,’’▼’’,’’▲’’ om de cursor te bewegen en
“▼’’,’’▲” om de parameters aan te passen bij het instellen
van ‘’OPERATE DAY’’ (de dag dat gedesinfecteerd moet
worden) en ‘’START’’ (de tijd waarop het desinfecteren
begint.). Druk op ”OK” om te selecteren. Als de ACTIEVE
DAG wordt ingesteld op VRIJDAG en START is ingesteld op
23:00, dan wordt de functie desinfecteren actief op vrijdag
om 23:00 uur.

Gebruik dan de toets “ON/OFF” om deze optie AAN of UIT
te zetten.
Informatie
Als “CURRENT STATE” (huidige toestand) op OFF
staat, dan is “FAST DHW” niet actief, maar als het
op “ON” staat dan is het wel actief.

Als “CURRENT STATE” (huidige toestand) op OFF staat,
dan is “DISINFECT” niet actief. Als desinfecteren wel actief
is, dan wordt het volgende scherm weergegeven:
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MENU > DOMESTIC HOT WATER > TANK HEATER.

MENU > DOMESTIC HOT WATER (DHW) > DHW
PUMP

De functie “TANK HEATER”, (warmwatertank verwarming)
kan worden gebruikt om de warmwatertank op te warmen
met een electrisch verwarmingselement in de warmwatertank, indien koeling of verwarming is vereist en de warmtepomp in werking is voor koeling of verwarming en er ook
nog vraag is naar warmwater.
Ook als de warmtepomp in storing is gevallen, dan kan
“TANK HEATER” worden gebruikt om het water in de tank
op te warmen.

De functie “DHW PUMP” wordt gebruikt om een tapwater
circulatie pomp te sturen.
Ga naar “MENU > DOMESTIC HOT WATER (DHW) >
DHW PUMP”, en druk op ‘’OK’’.
Het volgende scherm verschijnt, ten minste als in het
menu “FOR SERVICE MAN > DHW MODE SETTING” de
“DHW PUMP” is geactiveerd.
Als DHW PUMP niet is geactiveert dan verschijnt er geen
nieuw scherm!

Ga naar ‘’ MENU > DOMESTIC HOT WATER > TANK
HEATER” en druk op ‘’OK’’.

Gebruik ‘’ON/OFF’’ om AAN of UIT te selecteren.
Gebruik ‘’BACK’’ om te verlaten.
Als TANKVERWARMING actief is verschijnt het volgende
scherm:

Ga naar , druk op ‘’OK ‘’ om te selecteren of deselecteren.
( de tijd is geselecteerd, of de selectie is opgeheven.)
Gebruik ‘’◄’’,’’►’’,’’▼’’,’’▲’’ om de cursor te bewegen en
gebruik ‘’▼’’,’’▲’’ om de parameters aan te passen.
Voorbeeld: u hebt in het menu “FOR SERVICE MAN >
DHW MODE SETTING > DHW PUMP“ de instelling “PUMP
RUNNING TIME” op 30 MIN gezet. Dan loopt de tapwater
pomp na de start 30 minuten.
En de pomp starttijden zijn als volgt ingesteld:

INFORMATIE
Als “CURRENT STATE” is OFF, dan is “TANK
HEATER” niet actief.
Als T5 (de tanktemperatuursensor) een fout geeft,
dan kan “TANK HEATER” niet werken.

Nr.

Start

1

6:00

2

7:00

3

8:00

4

9:00

De pomp werkt vervolgens als in de onderstaande grafiek:
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2.6.4 MENU > SCHEDULE
Schedule is Engels voor schema. Het menu “MENU >
SCHEDULE” heeft de volgende sub menu’s:
1.

2.
3.

MENU > SCHEDULE > TIMER, dit menu is direct
zichtbaar bij het openen van “SCHEDULE”. Hierin
kan een dag schema worden ingesteld. Op 6 start en
stop tijdstippen kan een bedrijfsmode (verwarmen,
koelen, tapwaterbereiding) en een temperatuur worden
ingesteld. In dit geval is het schema hetzelfde voor
iedere dag van de week.
MENU > SCHEDULE > WEEKLY SCHEDULE hiermee
kan voor elke dag van de week een ander dagschema
worden ingesteld.
MENU > SCHEDULE > TIME om de huidige datum en
tijd in te stellen.

Voorbeeld:

De zes TIMER schakelmomenten kunnen als volgt worden
ingesteld.

Nr

START

END
(einde)

MODE

TEMP

T1

1:00

T2

7:00

3:00

DHW (Warmwater)

50°C

9:00

HEAT (Verwarming)

28°C

T3

11:30

13:00

COOL (Koeling)

20°C

T4

14:00

16:00

HEAT (Verwarming)

28°C

T5

15:00

19:00

COOL (Koeling)

20°C

T6

18:00

23:00

DHW (Warmwater)

50°C

De warmtepomp werkt daarna als volgt:

MENU > SCHEDULE > TIMER (dagelijks schema)
Let op!
Als “WEEKLY SCHEDULE” geactiveerd
wordt, dan is “TIMER” niet meer actief en
wordt de instelling van “WEEKLY SCHEDULE” gebruikt. Het menu dat het laatst geactiveerd is, wordt gebruikt.
Als TIMER is geactiveerd, dan wordt dit weergegeven door
een kloksymbool
op status balk van het beginscherm.

Tijd

Werking

1:00

Start warmwater bereiding

3:00

Stop warmwater bereiding

7:00

Start verwarming

9:00

Stop verwarming

11:30

Start koeling

13:00

Stop koeling

14:00

Start verwarming

15:00

Stop verwarming

16:00

Start koeling

18:00

Stop koeling

19:00

Start warmwater bereiding

23:00

Stop warmwater bereiding

INFORMATIE
Als de starttijd gelijk is aan de eindtijd, is TIMER
niet actief.

MENU > SCHEDULE > WEEKLY SCHEDULE
(wekelijks schema)

Gebruik ‘’◄’’,’’►’’,’’▼’’,’’▲’’ om de cursor te bewegen
en gebruik ‘’▼’’,’’▲’’ om de tijd, de bedrijfsmodus en de
temperatuur aan te passen.
Ga naar , druk op ‘’OK‘’ om te selecteren of te deselecteren.
de selectie is opgeheven.).
( de timer is geselecteerd, of
er kunnen zes timers worden ingesteld.
,
Als u TIMER wilt annuleren, gaat u met de cursus naar
wordt , TIMER is niet meer actief.
drukt u op “OK”, de

14

Let op!
Als “TIMER” geactiveerd wordt, dan is “WEEKLY SCHEDULE” niet meer actief en wordt de
instelling van “TIMER” gebruikt. Het menu
dat het laatst geactiveerd is wordt gebruikt.
Als “WEEKLY SCHEDULE” geactiveerd is, dan wordt dit
weergegeven door een kalendersymbool
op de statusbalk van het beginscherm.
Ga naar “MENU > SCHEDULE > WEEKLY SCHEDULE‘’.
Druk op ‘’OK’’. Het volgende scherm verschijnt:
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Selecteer eerst de dagen van de week die u in het schema
wilt opnemen.
Gebruik ‘’◄’’,’’►’’, om de cursor te bewegen, druk op “OK
om te selecteren of om de selectie op te heffen.”
Witte letters op een zwarte achtergrond betekent dat de dag
is geselecteerd, bij het normale beeld van zwarte letters op
een witte achtergrond is de selectie opgeheven.

INFORMATIE
TIMER of WEEKLY SCHEDULE is niet actief, als
de warmtepomp is ingesteld om te reageren op
warmte of koel vraag van een kamerthermostaat of
een andere digitale invoer.

MENU > SCHEDULE > TIME (tijd instelling)
De functie TIME wordt gebruikt om de locale huidige datum
en tijd in te stellen.
Ga naar “MENU > SCHEDULE > TIME”. Druk op ‘’OK’’.
Het volgende scherm verschijnt:

Gebruik ‘’◄’’ of ‘’►” om naar “SET” te gaan, druk op
“OK”. Er verschijnt een scherm waarop het schema voor
de geselecteerde dagen ingesteld kan worden (Alle
geselecteerde dagen krijgen het zelfde schema.)
De volgende schermen verschijnen:
Gebruik ‘’◄’’,’’►’’,’’▼’’,’’▲’’ om de cursor te bewegen en
gebruik ‘’▼’’,’’▲’’ om de datum en tijd aan te passen.
INFORMATIE

Gebruik ‘’◄’’,’’►’’,’’▼’’,’’▲’’ om de cursor te bewegen en de
tijd, de modus en de temperatuur aan te passen. De begin
en einde schakeltijden kunnen worden ingesteld, evenals
de modus en de temperatuur.

•

ECO of COMFORT mode hebben de hoogste
prioriteit, de TIMER (dag schema) en WEEKLY SCHEDULE (week schema) hebben de
tweede prioriteit en de PRESET TEMP. of
WETHER TEMP. SET (weersafhankelijke temperatuur regeling) heeft de laagste prioriteit.

•

PRESET TEMP. of WETHER TEMP. SET
(weersafhankelijke temperatuur regeling)
worden niet actief wanneer de ECO of COMFORT MODE actief is. In dit geval is het nodig
om PRESET TEMP. of WETHER TEMP. SET
opnieuw in te stellen.

•

Als ECO of COMFORT MODE actief zijn, heeft
dit geen uitwerking op TIMER (dagschema) of
WEEKLY SCHEDULE (weekschema). Wanneer ECO of COMFORT MODE gestopt zijn
dan worden TIMER of WEEKLY SCHEDULE
weer geactiveerd.

•

TIMER en WEEKLY SCHEDULE hebben
dezelfde prioriteit. De laatst ingestelde functie
is actief.
PRESET TEMP. (vooraf ingestelde temperatuur) wordt niet geactiveerd als TIMER of
WEEKLY SCHEDULE actief zijn.
Instellen van TIMER of WEEKLY SCHEDULE
heeft geen uitwerking op WETHER TEMP.
SET.

•

PRESET TEMP. en WETHER TEMP. SET
hebben dezelfde prioriteit. De laatst ingestelde
functie is actief.

Hoe moet u het wekelijks schema (WEEKLY
SCHEDULE) annuleren?
Annuleren gaat als volgt: selecteer eerst de dagen
van de week. Gebruik ‘’◄’’ ,’’►” om de cursor te
bewegen.

Gebruik ‘’◄’’ ,’’►” om naar “CANCEL” (annuleren) te gaan
en druk op “OK” om het schema te annuleren. Als u het
scherm ”WEEKLY SCHEDULE” wilt verlaten, dan drukt u
op de knop “BACK”.
mei 2018
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2.6.5 MENU > OPTIONS (Opties)
Het menu OPTIONS heeft de volgende keuze mogelijkheden:
1.
2.
3.
4.

SILENT MODUS (stille werking van de warmtepomp).
HOLIDAY AWAY (wegens vakantie niet aanwezig).
HOLIDAY HOME (speciaal programma wegens vakantie
thuis).
BACKUP HEATER (in of bij schakelen van de reserve
elektrische verwarming).

U kunt ‘’▼’’,’’▲’’ gebruiken om niveau 1 of niveau 2 te
selecteren. Druk op ‘’OK’’.
A l s ME N U > OP TION S > S ILE N T MOD E > TIME R is
geselecteerd en u op “OK” drukt om te bevestigen, verschijnt
het volgende scherm:

MENU > OPTIONS >SILENT MODE
De SILENT MODUS (stille werking) wordt gebruikt om het
geluid van de warmtepomp te verminderen. Het beperkt
echter ook de verwarmings- en de koelingscapaciteit van
de warmtepomp. Er zijn twee niveaus:.
Niveau 1 is stiller dan niveau 2 en de verwarmings- of
koelingscapaciteit is dan ook lager.
Er zijn twee manieren om de stille modus te gebruiken:
1. Altijd in stille modus;
2. Stille modus met een timer.

Er kunnen twee intervallen per dag geselecteerd worden voor
deze instelling. Zet de cursor op T1 of T2, druk op ‘’OK’’ om
te selecteren of om de selectie op te heffen.

•

Ga naar het beginscherm om te controleren of de stille
modus is geactiveerd. Wanneer de stille modus is
geactiveerd, wordt een halve maan en ster symbool op
de status regel van het beginscherm getoond.

Als de selectie voor beide periodes is opgeheven, werkt
de stille modus continu. Anders werkt het alleen in het
geselecteerde tijdsbestek.

•

Ga naar “MENU > OPTIONS >SILENT MODE”’.
Druk op ‘’OK’’. Het volgende scherm verschijnt:

MENU > OPTIONS > HOLIDAY AWAY
Als de functie “HOLIDAY AWAY” (wegens vakantie weg)
actief is, dan wordt dit weergegeven door een gestileerde
palmboom
op de status regel van het beginscherm.
Deze functie wordt gebruikt om de activiteit van de warmtepomp
te “beperken” en toch alle vorstbeveiligingfuncties actief te
houden in het geval van langdurige afwezigheid. De functie
maakt het ook mogelijk om alle vorige instellingen aan het
einde van de vakantie terug te zetten.

Gebruik ‘’ON/OFF’’ om ON (aan) of OFF (uit) te selecteren.

Ga naar ‘’MENU > OPTIONS > HOLIDAY AWAY”
Druk op ‘’OK’’. Het volgende scherm verschijnt:

Beschrijving van het scherm “OPTIONS>SILENT MODE”:
Als de “CURRENT STATE” op OFF staat, dan is SILENT
MODE niet aktief.
Wanneer u “SILENT LEVEL” (stil niveau) selecteert en op
‘’OK’’ of ‘’►’’ drukt ,dan verschijnt het volgende scherm:

Gebruiksvoorbeeld: U gaat weg tijdens de winter. De huidige
datum is 31-1-2018, over twee dagen is het 2-2-2018, dat is
de begindatum van de vakantie.
We hebben de volgende situatie:
•
•
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Over twee dagen gaat u 2 weken op wintersportvakantie.
U wilt energie besparen, maar voorkomen dat uw huis
bevriest.
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Dan kunt u het volgende doen:
1.
2.

De vakantie instellen. Dit doet u met de volgende
instellingen:
De vakantiemodus instellen.

Ga naar ‘’MENU> OPTIONS >HOLIDAY AWAY’’.
Druk op ‘’OK’’.
Gebruik ‘’ON/OFF’’ om ‘’OFF’’ (uit) of ‘’ON” (aan) te
selecteren en gebruik ‘’◄’’,’’►’’,’’▼’’,’’▲’’ om de cursor te
bewegen en instellingen aan te passen.

Instelling

Waarde

HOLIDAY AWAY

AAN

Van

2 februari 2018

Tot

16 februari 2018

Gebruiksmodus

Verwarming

Desinfecteren

AAN

Gebruik ‘’ON/OFF’’ om ‘’OFF’’ (uit) of ‘’ON” (aan) te
selecteren en gebruik ‘’◄’’,’’►’’,’’▼’’,’’▲’’ om de cursor te
bewegen en instellingen aan te passen.
Als “CURRENT STATE OFF” is, dan is ook “HOLIDAY
HOME OFF”.
Als “CURRENT STATE ON” is, dan is ook “HOLIDAY HOME
ON”.
Gebruik ‘’▼’’,’’▲’’ om de datum aan te passen.
•
•

Voor en na uw vakantie wordt uw normale schema
aangehouden.
Tijdens uw vakantie bespaart u energie en voorkomt u
dat uw huis bevriest.

MENU > OPTIONS > BACKUP HEATER
BACKUP HEATER (reserve verwarming) wordt gebruikt
om de electrische reserve en hulp verwarming te
activeren.

INFORMATIE
•

Als “warmwaterbereiding” tijdens “vakantie-weg” op “aan” staat (DHW MODE ON),
dan is “desinfecteren” ingesteld door de
gebruiker niet actief.

•

Als “vakantie-weg” aan staat, zijn het dag- en
het weekschema (TIMER en WEEKLY SCHEDULE) niet actief.

•

Als “CURRENT STATE OFF” is (huidige status is uit), is HOLIDAY AWAY ook OFF.

•

Als “CURRENT STATE ON” is (huidige status
is aan), is HOLIDAY AWAY ook ON.

•

Als “HOLIDAY AWAY ON” is, accepteert de
afstandbediening geen opdrachten.

•

Het desinfecteren (DESINFECT) wordt om
23:00 uur gestart op de dag voordat u terugkomt van vakantie.

Ga naar ‘’ MENU > OPTIONS > BACKUP HEATER’’.
Druk op ‘’OK’’.
Als op het scherm “MENU > FOR SERVICEMAN >
OTHER HEATING SOURCE“ de instelling BACKUP
HEATER is NON (zie de installateurs handleiding), dan
kan er niets ingesteld worden en verschijnt het volgende
scherm:

Als echter BACKUP HEATER is YES (zie de installateurs
handleiding), dan verschijnt het volgende scherm:

MENU > OPTIONS > HOLIDAY HOME
(vakantie thuis)
De functie VAKANTIE THUIS wordt gebruikt om af te kunnen
wijken van het normale schema zonder dat u dit hoeft te
wijzigen wanneer u de vakantie thuis doorbrengt.
Tijdens uw vakantie kunt u de vakantiemodus gebruiken
om af te wijken van het normale schema zonder dat u deze
hoeft te wijzigen.

Periode

Wat de warmtepomp gaat doen

Voor uw vakantie.

Wordt uw normale schema aangehouden.

Tijdens uw
vakantie.

Worden de vakantie instellingen
gebruikt.

Om de vakantie-thuis modus te activeren of te deactiveren:
Ga naar “MENU>OPTIONS>HOLIDAY HOME”.
Druk op ‘’OK’’. Het volgende scherm verschijnt:
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INFORMATIE
Als de werking AUTOMATIC is ingesteld dan kan
de functie niet worden geselecteerd.
Gebruik ‘’ON/OFF’’ om te ‘’ON’’ of ‘’OFF’’ te selecteren en gebruik ‘’◄’’,’’►’’ ,’’▼’’,’’▲’’ om de cursor
te bewegen.
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2.6.6 MENU > CHILD LOCK (kinderslot)

2.6.7 MENU > SERVICE INFORMATION

De functie CHILD LOCK, dat is kinderslot, wordt gebruikt
om te voorkomen dat kinderen een foute instelling invoeren
De mogelijkheid om de werking en de regeltemperatuur van
de warmtepomp aan te passen, kan worden vergrendeld
of ontgrendeld door gebruik van de functie KINDERSLOT
(wachtwoord=123).

Het menu SERVICE INFORMATION (onderhouds informatie)
heeft de volgende keuzemogelijkheden:

Ga naar ’’ MENU > CHILDLOCK’’ en dan wordt het volgende
scherm afgebeeld.

1.

SERVICE CALL: telefoon nummers van de
onderhoudsinstallateur.

2.

ERROR CODE: een lijst waarin staat wanneer welke
fout opgetreden is;

3.

PARAMETER: een lijst gewenste en gemeten
temperaturen;

4.

DISPLAY: Instellingen voor het scherm zoals taal en
achtergrond verlichting

Ga naar’’ MENU > SERVICE INFORMATION’’. Druk op
‘’OK’’.

MENU > SERVICE INFORMATION > SERVICE CALL

Voer het juiste wachtwoord in en het volgende scherm
verschijnt:

Gebruik ‘’▼’’,’’▲’’ om de cursor te bewegen en de ‘’UNLOCK”
knop om “LOCK” of “UNLOCK” te selecteren.
Als CHILD LOCK actief is, dan moet, om de temperatuur
aan te kunnen passen, de werking (koeling of verwarming)
te kunnen veranderen of warmwater bereiding aan of uit te
kunnen schakelen, deze eerst via CHILD LOCK ontgrendeld
worden.

Het volgende scherm verschijnt:
Het scherm toont twee telefoonnummers van de
onderhoudsinstallateur.

MENU > SERVICE INFORMATION > ERROR CODE
ERROR CODE (fout code) wordt gebruikt om aan te
geven welke fouten opgetreden zijn en wanneer ze
opgetreden zijn.
Als een fout wordt geselecteerd, dan wordt ook een korte
beschrijving van de fout gegeven.

Druk op “OK”, er verschijnt nu een scherm:
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2.6.8 MENU > OPERATION PARAMETER
Druk op “OK” om een beschrijving van de fout te tonen:

Dit menu is voor de installateur of onderhoudsmonteur om
instellingen en gemeten waarden te kunnen bekijken.
Ga vanaf het beginscherm naar “MENU > OPERATION
PARAMETER”.
Druk op ‘’OK’’. Er zijn hier de volgende vijf schermen voor
de gebruiksparameters: Gebruik ▼’’,’’▲’’ om de cursor te
bewegen.

MENU > SERVICE INFORMATION > PARAMETER
De functie PARAMETER wordt gebruikt om de
belangrijkste temperaturen te tonen.

MENU > SERVICE INFORMATION > DISPLAY
De functie DISPLAY wordt gebruikt om de weergave
op het scherm van de afstandsbediening in te stellen.
Het betreft taal, achtergrondverlichting, zoemer en
vergrendelingstijd van het scherm:

Gebruik ‘’OK’’ om te bevestigen en ‘’◄’’,’’►’’,’’▼’’,’’▲’’ om
de cursor te bewegen.
INFORMATIE
Op dit moment is alleen Engels als taalkeuze
beschikbaar.

INFORMATIE
Als een parameter niet beschikbaar is, dan wordt
“--”getoond.
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2.6.9 MENU > FOR SERVICEMAN
(voor de onderhoudsmonteur)
Het menu “FOR SERVICEMAN” is bedoeld voor gebruik
door de installateur of de onderhoudsemonteur. Die kan:
• Aangeven hoe de opstelling in elkaar zit en welke
apparatuur geinstalleerd is.
• De juiste waarde van parameters instellen.
Ga naar ”MENU > FOR SERVICEMAN” en druk op ‘’OK’’.

3.

WEERSAFHANKELIJKE
REGELING

In de tabellen op de volgende bladzijden staan de verschillende curves voor de weersafhankelijke regeling.
De gewenste aanvoerwatertemperatuur (T1S) wordt
gegeven als functie van de buitenluchttemperatuur (T4)
de gekozen regelcurve, de werking van de warmtepomp
(koelen of verwarmen) en het temperatuur niveau (hoog
of laag).

FOR SERVICEMAN is bedoelt voor de installateur of de
onderhoudsmonteur. Het is NIET de bedoeling dat huiseigenaren instellingen via dit menu aanpassen.
Hierom is wachtwoordbeveiliging vereist om ongeautoriseerde toegang tot de onderhoudsinstellingen te voorkomen.

Hoe “FOR SERVICEMAN” te verlaten
Nadat alle parameters ingesteld zijn drukt u op ‘’BACK’’,
dan verschijnt het volgende scherm:

INFORMATIE
Als u het menu FOR SERVICEMAN verlaat, dan
wordt de warmtepomp uitgeschakeld.
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3.1 Weersafhankelijke regeling voor koeling met lage temperatuur
Koeling met lage temperatuur
ID

T4
1
2
3
4
5
6
7
8

-10 ~ 15

15 ~ 21

22 ~ 29

30 ~ 46

18,0

11,0

8,0

5,0

17,0

12,0

9,0

6,0

18,0

13,0

10,0

7,0

19,0

14,0

11,0

8,0

20,0

15,0

12,0

9,0

21,0

16,0

13,0

10,0

22,0

17,0

14,0

11,0

23,0

18,0

15,0

12,0

3.2 Weersafhankelijke regeling voor koeling met hoge temperatuur
Koeling met hoge temperatuur
T4

-10 ~ 15

15 ~ 21

22 ~ 29

30 ~ 46

1

22,0

20,0

18,0

16,0

2
3
4
5
6
7
8

20,0

19,0

18,0

17,0

23,0

21,0

19,0

17,0

21,0

20,0

19,0

18,0

24,0

22,0

20,0

18,0

22,0

21,0

20,0

19,0

25,0

23,0

21,0

19,0

23,0

22,0

21,0

20,0

ID
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3.3 Weersafhankelijke regeling voor verwarming met lage temperatuur
Verwarming met lage temperatuur
T4

-20

-15

-10

0

7

15

20

1

38,0

37,2

36,5

35,0

33,9

32,7

32,0

2
3
4
5
6
7

35,0

34,4

33,7

32,5

31,6

30,6

30,0

33,0

32,6

32,2

31,5

31,0

30,4

30,0

35,0

34,1

33,2

31,5

30,3

28,9

28,0

33,0

32,4

31,7

30,5

29,6

28,6

28,0

31,0

30,4

29,7

28,5

27,6

26,6

26,0

29,0

28,6

28,2

27,5

27,0

26,4

26,0

8

29,0

28,4

27,7

26,5

25,6

24,6

24,0

ID

3.4 Weersafhankelijke regeling voor verwarming met hoge temperatuur
Verwarming met hoge temperatuur
T4

-20

-15

-10

0

7

15

20

1

55,0

54,4

53,7

52,5

51,6

50,6

50,0

2
3
4
5
6
7

55,0

53,6

52,3

49,9

48,2

46,2

45,0

55,0

52,6

50,8

47,2

44,7

41,8

40,0

50,0

49,4

48,7

47,5

46,6

45,6

45,0

50,0

48,6

47,3

44,9

43,2

41,2

40,0

45,0

44,4

43,7

42,5

41,6

40,6

40,0

45,0

43,6

42,3

39,9

38,2

36,2

35,0

8

45,0

39,4

38,7

37,5

36,6

35,6

35,0

ID
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4.

OVERZICHT SCHERMEN BESCHIKBAAR VOOR DE GEBRUIKER
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5.

FOUTCODES EN OPLOSSINGEN

Wanneer een veiligheidsvoorziening wordt geactiveerd, dan verschijnt er een foutcode op de afstandsbediening.
In de onderstaande tabel staat een lijst van alle fouten en eventueel corrigerende maatregelen.
Reset een fout door de stroomvoorziening van de warmtepomp uit te schakelen en daarna weer in te schakelen.
Indien deze procedure niet werkt, neem dan contact op met de locale leverancier.
Fout
code
E0

Storingen en veiligheidsvoorzieningen
Stromingsschakelaar fout (E8 is driemaal opgetreden)

Foutoorzaak en corrigerende maatregel
1.
2.
3.

E1

E2

Fout in fasevolgorde van de net voeding (alleen
voor warmtepompen met drie fasen aansluiting)

1.

Fout in communicatie tussen de hoofd print en de
afstandsbediening.

1.

2.

2.
3.

Er is een kortsluiting in de aansluit draden van de stromingsschakelaar of een draadbreuk. Controleer de bedrading en sluit goed aan.
De waterstroomsnelheid is te laag, minimum is circa 600 l/uur. Verlaag de stromingsweerstand, zet kranen open.
Waterstroomschakelaar is defect, schakelaar is continu open of
dicht. Vervang de waterstroomschakelaar.
Controleer de voedingskabels, die moeten zijn aangesloten op een
stabiel netwerk om fase-uitval te voorkomen.
Controleer de kabel volgorde, verwissel twee willekeurige kabels van
de 3-fase voeding.
De afstandsbediening is verkeerd aangesloten op de warmtepomp.
Controleer de aansluitdraden en sluit de afstandsbedining goed aan.
De volgorde van de draden is niet correct. Sluit de bedrading opnieuw aan in de goede volgorde.
Er werkt een sterk electro-magnetisch veld in op de bedrading of
de afstandsbediening. Dat veld kan afkomstig zijn van liften, grote
stroom transformatoren of zendmasten.

Zorg voor afscherming of als dat niet mogelijk is verplaats dan de
warmtepomp en of de afstandsbediening.
E3

Fout van reserve warmtewisselaar (backup heater) uitstroom water temperatuursensor (T1)

E4

Fout van warmwater/boiler sensor (T5)

E5

Fout van condensor koelvloeistof uitstroom temperatuur sensor (T3).

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

E6

Fout van de buiten temperatuur sensor (T4)

E8

Geen of te weining waterstroming

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
E9

Fout van de zuig temperatuur / compressor inlaat
temperatuur sensor (Th)

1.
2.
3.

EA

Fout van de heet gas / compressor uitlaat temperatuur sensor (Tp)

1.
2.
3.
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De T1-sensoraansluiting zit los. Maak deze weer goed vast.
De T1-sensoraansluiting is nat of er zit water in. Verwijder het water,
droog de aansluiting. Voeg waterdichte tape toe.
De T1-sensor is defect, vervang deze door een nieuwe sensor.
De T5-sensoraansluiting zit los. Maak deze weer goed vast.
De T5-sensoraansluiting is nat of er zit water in. Verwijder het water,
droog de aansluiting. Voeg waterdichte tape toe.
De T5-sensor is defect, vervang deze door een nieuwe sensor.
De T3-sensoraansluiting zit los. Maak deze weer goed vast.
De T3-sensoraansluiting is nat of er zit water in. Verwijder het water,
droog de aansluiting. Voeg waterdichte tape toe.
De T3-sensor is defect, vervang deze door een nieuwe sensor.
De T4-sensoraansluiting zit los. Maak deze weer goed vast.
De T4-sensoraansluiting is nat of er zit water in. Verwijder het water,
droog de aansluiting. Voeg waterdichte tape toe.
De T4-sensor is defect, vervang deze door een nieuwe sensor.
Controleer of alle afsluitventielen voor het watercircuit volledig open
staan.
Controleer of het waterfilter moet worden schoongemaakt.
Zorg dat er geen lucht in het systeem zit (ontluchten).
Controleer op de manometer dat er voldoende waterdruk is. De
watermeter moet > 1 bar zijn.
Controleer dat de instelling van de pompsnelheid om de hoogste
stand staat.
Zorg dat het expansievat niet kapot is.
Controleer of de weerstand in het watercircuit niet te hoog is voor de
pomp (zie "Pompsnelheid instellen" ).
Als deze fout zich voordoet tijdens het ontdooien (bij de verwarming van een ruimte of bereiding van warmwater), zorg dan dat de
voeding van de reserve-verwarming correct is aangesloten and dat
er geen zekering is doorgebrand.
Controleer of de pompzekering en printplaatzekering niet zijn
doorgebrand.
De Th-sensoraansluiting zit los. Maak deze weer goed vast.
De Th-sensoraansluiting is nat of er zit water in. Verwijder het water,
droog de aansluiting. Voeg waterdichte tape toe.
De Th-sensor is defect, vervang deze door een nieuwe sensor.
De Tp-sensoraansluiting zit los. Maak deze weer goed vast.
De Tp-sensoraansluiting is nat of er zit water in. Verwijder het water,
droog de aansluiting. Voeg waterdichte tape toe.
De Tp-sensor is defect, vervang deze door een nieuwe sensor.
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Fout
code

Storingen en veiligheidsvoorzieningen

Ed

Fout van de water instroom temperatuur sensor
(Tw_in)

EE

Eprom fout van de hydrolische besturings print

H0

Communicatiefout tussen de hoofd printplaat en
de hydrolische besturings-printplaat

Foutoorzaak en corrigerende maatregel
1.
2.
3.

1.
2.
3.

H1

Communicatiefout tussen inverter print A en
hoofdprint B

1.
2.
3.
1.
2.

De Tw_in -sensoraansluiting zit los. Maak deze weer goed vast.
De Tw_in-sensoraansluiting is nat of er zit water in. Verwijder het
water, droog de aansluiting. Voeg waterdichte tape toe.
De Tp-sensor is defect, vervang deze door een nieuwe sensor.

geen kabelverbinding tussen de twee printen, sluit de kabel aan.
Communicatie-kabelsequentie is niet correct. Sluit de bedrading
opnieuw aan in de goede volgorde.
Bij een sterk magnetisch veld of hoge elektrische interferentie, zoals
liften, grote stroomtransformatoren, enz... Voeg een barrière toe om
de eenheid te beschermen of verplaats de eenheid naar een andere
locatie.
Controleer of de printplaten zijn aangesloten op de stroomvoorziening. Controleer of het LED-licht van de PCB B aan of uit is. Als de
LED uit is, sluit dan de stroomkabel opnieuw aan.
Als de LED aan is, controleer dan de kabel tussen de hoofdprintplaat
en PCB B, als de kabel los is of een breuk heeft, sluit dan de kabel
opnieuw aan of vervang deze door een nieuwe kabel.
Vervang dan de hoofdprintplaat of PCB B.

H2

Fout van de platenwisselaar koelmiddel inlaat
(vloeistof leiding) temperatuursensor (T2)

H3

Fout van de platenwisselaar koelmiddel uitlaat
(gasleiding) temperatuursensor (T2B)

H4

Fout P6 is driemaal opgetreden

Zelfde als P6

H5

Fout van de binnentemperatuursensor (Ta)

1.
2.

De Ta-sensor zit in de afstandsbediening;
De Ta-sensor is defect, vervang deze door een nieuwe sensor of
vervang de interface.

H6

Storing van de gelijkstroom-ventilator

1.

Controleer of er geen sterke wind blaast tegen de luchtafvoer van de
ventilator, waardoor deze in tegengestelde richting draait. Installeer
de afvoer op een ander plek of installeer een windbarrière om dit te
voorkomen.
De ventilatormotor is kapot, vervang deze door een nieuwe motor.

3.
1.
2.
3.

2.
H7

Net voedingsspanning te hoog of te laag

1.
2.
3.

De T2-sensoraansluiting zit los. Maak deze weer goed vast.
De T2-sensoraansluiting is nat of er zit water in. Verwijder het water,
droog de aansluiting. Voeg waterdichte tape toe.
De T2-sensor is defect, vervang deze door een nieuwe sensor.
De T2B-sensoraansluiting zit los. Maak deze weer goed vast.
De T2B-sensoraansluiting is nat of er zit water in. Verwijder het
water, droog de aansluiting. Voeg waterdichte tape toe.
Storing van de T2B-sensor, vervang deze door een nieuwe sensor.

Controleer of de toevoerspanning binnen de minimale en maximale
waarden ligt.
Zet het apparaat enkele keren achter elkaar aan en weer uit. Laat
het apparaat 3 minuten uit staan en start hem daarna weer op.
De spanningsbewaking op de hoofdprintplaat is defect. Vervang dan
de hoofdprintplaat.

H8

Storing van de druksensor Pe

1.
2.

De druksensoraansluiting zit los, maak deze weer goed vast.
De druksensor is defect, vervang deze door een nieuwe sensor.

H9

Fout in temperatuursensor (T1B), is de temperatuur van het uitstromende water van een gasketel of andere extra water verwarmer.

1.
2.

De T1B-sensoraansluiting zit los. Maak deze weer goed vast.
De T1B-sensoraansluiting is nat of er zit water in. Verwijder het
water, droog de aansluiting. Voeg waterdichte tape toe.
De T1B-sensor is defect, vervang deze door een nieuwe sensor.

Fout in temperatuursensor (Twout), de temperatuur van het water dat uit de platenwisselaar
stroomt.

1.
2.

HE

Gedurende 10 minuten is in verwarmingsmode
de afvoertemperatuuur van het koelmiddel uit de
condenser te hoog.

1.

De buitenluchttemperatuur is te hoog (hoger dan 30°C. Gebruik het
apparaat niet in verwarmingsmodus als de buitenluchttemperatuur
hoger is dan 30°C.

HF

Eeprom fout van hoofprint B

1.

Foutieve parameter van de EEprom, schrijf de EEprom-gegevens
opnieuw.
De chip van de EEprom is kapot, vervang deze met een nieuwe
chip.
De hoofdprintplaat is kapot, vervang deze door een nieuwe.

HA

3.

3.

2.
3.
HH
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Fout H6 komt 10 keer voor binnen 2 uur.

De Twout-sensoraansluiting zit los. Maak deze weer goed vast.
De Twout-sensoraansluiting is nat of er zit water in. Verwijder het
water, droog de aansluiting. Voeg waterdichte tape toe.
De sensor is defect, vervang deze door een nieuwe sensor.

Zie H6
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Fout
code
P0

Storingen en veiligheidsvoorzieningen
Lagedruk bescherming

Foutoorzaak en corrigerende maatregel
1.
2.
3.

P1

Hogedruk bescherming

Het apparaat beschikt niet over voldoende koelmiddel. Zorg voor
voldoende koelmiddel.
Tijdens verwarming, de warmtewisselaar is vervuild of afgedekt.
Reinig de wisselaar , verwijder de bedekking.
Elektrisch expansieventiel is geblokkeerd of de stekker zit los. Tik
een paar keer op de klep of monteer de stekker een paar keer opnieuw en monteer de stekker op de juiste plek.

Tijdens verwarmingsbedrijf of tapwater bereiding:
1. De waterstroom is te laag, de watertemperatuur is te hoog, er zit
mogelijk lucht in de waterleidingen. Ontlucht het systeem.
2. De waterdruk is lager dan 1 bar, zorg dat de waterdruk binnen het
bereik komt van 1,5 .. 2 bar.
3. Teveel koelmiddel. Zorg voor voldoende koelmiddel.4. Elektrisch
expansieventiel is geblokkeerd of de stekker zit los. Tik een paar
keer op het klep huis of monteer de stekker een paar keer opnieuw
en monteer de stekker op de juiste plek.
Tijdens tapwater bereiding:
De warmtewisselaar van de watertank is te klein, kleiner dan 1,7m2 (voor
de 10-16kW warmtepomp) of kleiner dan 1,4m2 (voor de 5-7kW warmtepomp)
Tijdens koeling:
1.

Het deksel van de warmtewisselaar is niet verwijderd. Verwijder
deze.

2.

De warmtewisselaar is vuil of het oppervlak wordt door iets geblokkeerd. Reinig de warmtewisselaar of verwijder de blokkade.

P3

Compressor stroom te hoog

1.
2.

Dezelfde reden als P1.
Voedingsspanning van de warmtepomp is te laag, zorg dat de spanning binnen het vereiste bereik ligt.

P4

De compressor uitlaat temperatuur is te hoog

1.
2.

Dezelfde reden als P1.
Het apparaat beschikt niet over voldoende koelmiddel. Zorg voor
voldoende koelmiddel.
Twout-temperatuursensor zit los, maak deze weer goed vast.
T1-temperatuursensor zit los. Maak deze weer goed vast.
T5-temperatuursensor zit los. Maak deze weer goed vast.

3.
4.
5.
P5

Te groot temperatuurverschil tussen waterinvoer
en waterafvoer van de platen warmtewisselaar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

P6

Compressor module beveiliging

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pb
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Vorstbeveiligingsmodus

Controleer of alle afsluitventielen voor het watercircuit volledig open
staan.
Controleer of het waterfilter gereinigd moet worden.
Zorg dat er geen lucht in het systeem zit (ontluchten).
Controleer op de manometer dat er voldoende waterdruk is. De
waterdruk moet hoger 1 bar zijn (voor koud water).
Controleer dat de pomp op de hoogste stand staat.
Controleer of het expansievat nog goed werkt.
Controleer of de weerstand in het watercircuit niet te hoog is voor de
pomp
Voedingsspanning van de warmtepomp is te laag, zorg dat de spanning binnen het vereiste bereik ligt.
De ruimte tussen de warmtepompen is te small voor warmte-uitwisseling. Zorg voor meer tussen ruimte.
Warmtewisselaar is vuil of het oppervlak wordt door iets geblokkeerd. Reinig de warmtewisselaar of verwijder de blokkade.
De ventilator draait niet. De ventilatormotor is kapot, vervang deze
door een nieuwe motor.
Teveel koelmiddel. Zorg voor voldoende koelmiddel.
De stroomsnelheid van het water is te laag, er zit lucht in het systeem, of de pompsnelheid is onvoldoende. Ontlucht het systeem en
stel de pomp opnieuw in.
Temperatuursensor voor de temperatuur van het uitstromende water
zit los of is kapot, sluit deze opnieuw aan of vervang deze door een
nieuwe.
De warmtewisselaar van de watertank is kleiner dan vereist 1,7m2.
(voor 10-16kW warmtepompen) of 1,4m2 voor (5-7kW warmtepompen)
Bekabeling of schroeven van de module zitten los. Sluit de kabels
aan en draai de schroeven vast.
Controleer of er voldoende warmtegeleidingspasta op de koelplaat
aanwezig is, en of deze niet droog is. Voeg warmtegeleidingspasta
toe.
De bedrading is los. Sluit de bedrading goed aan.
De printplaat is defect, vervang deze door een nieuwe.
Indien is gecontroleerd dat het bedieningssysteem geen problemen
heeft, dan is de compressor defect, vervang deze door een nieuwe.

De warmtepomp gaat automatisch terug naar de normaal bedrijf.
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Fout
code
Pd

Storingen en veiligheidsvoorzieningen
Te hoge temperatuur van het koelmiddel dat uit
de condensor stroomt.

Foutoorzaak en corrigerende maatregel
1.
2.
3.
4.

PP

Tijdens verwarmingsbedrijf (of tapwater bereiding)
is de temperatuur van het instromende water
hoger dan van het uitstromende water.

1.
2.
3.
4.

mei 2018

Het deksel van de warmtewisselaar is niet verwijderd. Verwijder
deze.
De warmtewisselaar is vuil of het oppervlak wordt door iets geblokkeerd. Reinig de warmtewisselaar of verwijder de blokkade.
Er is onvoldoende ruimte rondom de warmtepomp voor warmte-uitwisseling.
De ventilatormotor is kapot, vervang deze door een nieuwe motor.
De aansluiting van de waterinvoer-/uitvoersensor zit los. Maak deze
weer goed vast.
De waterinvoer-/uitvoersensor (Tw_in/Tw_out) is kapot, vervang
deze door een nieuwe sensor.
De vierwegklep wordt geblokkeerd. Start de eenheid opnieuw en laat
de klep van richting veranderen.
De vierwegklep is kapot, vervang deze door vervang deze dooreen
nieuwe klep.
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GARANTIEVOORWAARDEN
Dit produkt wordt door Ferroli Nederland B.V. aan de installateur gegarandeerd onder de onderstaande voorwaarden.
De installateur garandeert dit produkt onder dezelfde volgende voorwaarden aan de gebruiker:
1. Alle door Ferroli Nederland B.V. te leveren warmtepompen worden gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de datum
van installatie indien de toestellen aangemeld zijn voor garantie of 2,5 jaar vanaf de produktiedatum van de toestellen, op eventuele gebreken, voorzover die gebreken te wijten zijn aan fabricage-, materiaal- en/of constructiefouten, zulks ter beoordeling
van Ferroli Nederland B.V..
2. De omstandigheden waaronder de door Ferroli Nederland B.V. geleverde warmtepompen in bedrijf zijn, dienen aan normaal
te stellen eisen en aan de bedienings- en onderhoudsvoorschriften van Ferroli Nederland B.V. te voldoen, terwijl montage en
onderhoud door gecertificeerde en erkende installatiebedrijven dient te geschieden.
3. Garantieverlening, de zorg voor de uitvoering van de garantie, berust in eerste instantie bij de installateur of leverancier waar het
toestel is gekocht. Raadpleeg dan ook altijd eerst uw installateur of leverancier.
4. Reclamering terzake van gebreken dienen zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het
verstrijken van de hiervoor genoemde garantietermijnen, bij Ferroli Nederland B.V. te worden ingediend bij overschrijding van
welke reclamatietermijnen elke aanspraak tegen Ferroli Nederland B.V. voor die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen terzake
dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt. Reclamering dient te geschieden
onder vermelding van de gebreken en onder verwijzing naar de oorspronkelijke levering, alsmede de naam, het adres en het
telefoonnummer van de afnemer, onder vermelding van de datum van installatie, pomptype en de typenummers/serienummers.
Een opdrachtgever is gehouden Ferroli Nederland B.V. in de gelegenheid te stellen van het beweerde gebrek ter plaatse kennis
te nemen.
5. Aanspraken op garantie vervallen indien opdrachtgever:
a. zelf een reparatie uitvoert zonder uitdrukkelijke toestemming van Ferroli Nederland B.V. vooraf.
b. Wanneer door derden een poging tot herstel is gedaan.
c. Indien het type- of serienummer van het product verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is
d. Bij foutief gebruik van de onderdelen en/of toestel.
e. Schade aan het onderdeel en/of toestel door foutief gebruik.
f. Achterstallig onderhoud.
6. Indien door Ferroli Nederland B.V. aanspraken op garantie van opdrachtgever worden aanvaard zal Ferroli Nederland B.V. onder
de garantie vallende gebreken wegnemen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf
van Ferroli Nederland B.V., of door toezending van een onderdeel ter vervanging. Een en ander steeds ter keuze van Ferroli
Nederland B.V..
7. Herstel of vervanging van onderdelen heeft geen verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode tot gevolg.
8. Indien Ferroli Nederland B.V. ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de Ferroli Nederland B.V. en dienen betreffende onderdelen/producten zonder enige
verandering en gevrijwaard tegen verdere beschadiging, op verlangen van Ferroli Nederland B.V. franco te worden retourgezonden naar Ferroli Nederland B.V. op te geven adres.
9. Aan Ferroli Nederland B.V. retourgezonden onderdelen moeten per onderdeel voorzien zijn van:
a. naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres.
b. type toestel.
c. serienummer van het toestel.
d. klachtomschrijving (niet alleen defect of iets dergelijks)
e. het aanleveren van correspondentie die al eerder is geweest met opdrachtgever.
10. De retourgezonden onderdelen worden, indien blijkt dat deze op een zodanige manier defect zijn dat deze niet voldoen aan de
garantievoorwaarden, daardoor eigendom van Ferroli Nederland B.V.. Dit is slechts anders wanneer bij het opsturen van de
defecte onderdelen, door opdrachtgever duidelijk schriftelijk wordt aangegeven dat opdrachtgever de defecte onderdelen retour
wil ontvangen. Heeft Ferroli Nederland B.V. eigendom verkregen met betrekking tot defecte onderdelen, dan is Ferroli Nederland
B.V. gerechtigd om deze te vernietigen.
11. Ferroli Nederland B.V. is niet tot enige verplichting ingevolge hierboven omschreven garantie bepalingen gehouden, indien en
zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit enige met Ferroli Nederland B.V. tot stand gekomen overeenkomst voldoet,
waaronder begrepen het niet nakomen van opdrachtgevers betalingsverplichting, van voorafgaande of op de betreffende transactie betrekking hebbende, of latere leveranties.
12. Garantie uitsluiting:
- Voorrijkosten
- Arbeidsloon
- Verzendkosten
- Transportkosten
- Administratiekosten
- Verblijfskosten
- Secundaire schade zoals brandschade, bedrijfsschade, waterschade of lichamelijk letsel.
- Ondeskundig, onoordeelkundig en/of een ander dan normaal gebruik.
- Normale slijtage.
- Demontage- en montagekosten conform de geldende installatievoorschriften van het product zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
13. Voor de vervolgschade aan het Ferroli toestel, anders dan ter zake van een gebrek dat onder de boven omschreven garantie
valt wordt door Ferroli Nederland B.V. niet ingestaan. Ferroli Nederland B.V. is jegens de gebruiker voorts niet aansprakelijk voor
door de gebruiker geleden zuivere vermogensschade en/of bedrijfsschade van welke aard dan ook.
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BELANGRIJKE GEGEVENS (Ferroli warmte pomp)
TOESTELGEGEVENS
Toesteltype:

RVL-I Plus .........................................

Serienummer:		 ..........................................
Datum van inbedrijfstelling: ..........................................
Aan de rechterkant (ventilator zit links) bevindt zich deze of een
gelijksoortige sticker met de belangrijkste toestelgegevens.

GEGEVENS INSTALLATEUR
Naam:

.............................................................

Straatnaam + huisnr.:

.............................................................

Postcode + woonplaats:

.............................................................

Handtekening installateur:

.............................................................

GEGEVENS ONDERHOUDSBEDRIJF
Naam:

.............................................................

Straatnaam + huisnr.:

.............................................................

Postcode + woonplaats:

.............................................................

Garantiekaart

U kunt de gegevens t.b.v. de garantie via internet registreren, zie www.ferroli.nl
U kunt ook deze garantiekaart, a.u.b. binnen 30 dagen na de inbedrijfstelling, in een gesloten envelop
sturen naar: Ferroli Nederland BV, Antwoordnummer 238, 4800 VB Breda

Installatie adres:

Geleverd door (gegevens installateur):

Naam:

Naam:

Straatnaam + huisnr:

Straatnaam + huisnr:

Postcode + woonplaats:

Postcode + woonplaats:

Handtekening eigenaar:

Handtekening installateur:

Toestelgegevens:

Stempel installateur:

Datum van inbedrijfstelling: ...................................................................
Toesteltype:

RVL-I Plus

...................................................................

Serienummer:				

...................................................................
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