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• Lees de waarschuwingen in dit instructieboekje aandachtig
door, deze bevat belangrijke informatie over veilige installatie,
gebruik en onderhoud.
• Dit instructieboekje is een essentieel onderdeel van het
product en moet door de gebruiker zorgvuldig worden bewaard
voor toekomstig gebruik.
• Als het apparaat wordt verkocht of overgedragen aan een
andere eigenaar of als het moet worden verplaatst, zorg er dan
altijd voor dat het boekje bij de cv ketel blijft zodat het door
de nieuwe eigenaar en/of installateur kan worden
geraadpleegd.
• Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door
professioneel gekwalificeerd personeel, in overeenstemming
met de geldende voorschriften en de instructies van de
fabrikant.
• Onjuiste installatie of onvoldoende onderhoud kan leiden tot
schade of letsel. De fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door fouten in de
installatie en het gebruik of door het niet opvolgen van de
verstrekte instructies.
• Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert,
koppelt u het apparaat los van de stroomvoorziening met
behulp van de systeemschakelaar en/of de speciale
afsluiters. U moet stekker van de binnen unit er uit halen.
• In geval van een storing en/of slechte werking, deactiveer het
apparaat en probeer het niet te repareren of direct in te grijpen.
Neem contact op met gekwalificeerd personeel. Reparatie/
vervanging van de producten mag alleen worden uitgevoerd
door gekwalificeerd personeel met originele onderdelen. Het
niet naleven van het bovenstaande kan de veiligheid van het
apparaat in gevaar brengen.

• Periodiek onderhoud door gekwalificeerd personeel is
essentieel om een goede werking van het apparaat te
garanderen.
• Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het beoogde
doel. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk en daarom
gevaarlijk beschouwd.
• Controleer na het uitpakken of de inhoud in goede staat is. Het
verpakkingsmateriaal mag niet binnen het bereik van kinderen
worden achtergelaten.
• Alleen als ze onder toezicht staan kan het apparaat gebruikt
worden door kinderen van ten minste 8 jaar en door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale
vermogens, of die geen ervaring of nodige kennis hebben, of
instructies hebben ontvangen over veilig gebruik en de
bijbehorende risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en onderhoud die bedoeld zijn om door de
gebruiker te worden uitgevoerd, mogen alleen worden
uitgevoerd door kinderen van ten minste 8 jaar onder toezicht
• Gebruik het apparaat niet in geval van twijfel. Neem contact op
met de leverancier.
• Het apparaat en de accessoires moeten op de juiste manier
worden verwijderd volgens de geldende voorschriften.
• De afbeeldingen in deze handleiding zijn een vereenvoudigde
weergave van het product. In deze weergave kunnen er kleine
en onbeduidende verschillen zijn met betrekking tot het
geleverde product.

Dit symbool betekent "Let op" en wordt naast alle veiligheidswaarschuwingen geplaatst. Volg deze
instructies strikt op om gevaar en schade aan personen, dieren en dingen te voorkomen.
Dit symbool vestigt de aandacht op een notitie of belangrijke mededeling.
Dit symbool, dat op het product, de verpakking of de documenten wordt gebruikt, betekent dat dit product aan het
einde van zijn levensduur niet samen met huishoudelijk afval mag worden ingezameld, gerecycled of verwijderd.
Onjuist beheer van elektrisch of elektronisch afval kan leiden tot lekken van gevaarlijke stoffen in het product. Om
schade aan de gezondheid of het milieu te voorkomen, worden gebruikers vriendelijk verzocht om deze
apparatuur van andere soorten afval te scheiden. Laat deze door de gemeentelijke afvaldienst of dealer
meenemen onder de voorwaarden en volgens de vastgestelde methoden vastgelegd in nationale en
internationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn 2012/19 / EU.
Gescheiden inzameling en recycling van ongebruikte apparatuur helpt om natuurlijke hulpbronnen te sparen en te
garanderen dat dit afval wordt verwerkt op een manier die veilig is voor de gezondheid en het milieu. Neem voor
meer informatie over het inzamelen van elektrische en elektronische apparatuur en apparaten contact op met uw
gemeente die bevoegd is om de relevante vergunningen af te geven.
Correct gebruik
Deze serie warmtepompen is ontworpen om koud of warm water te produceren voor gebruik in hydraulische systemen voor
conditionering / verwarming en de productie van sanitair warm water op een indirecte manier via een opslagtank en een warmtewisselaar.
Elk gebruik dat afwijkt van normaal gebruik of overschrijdt, is verboden, tenzij vooraf overeengekomen met de fabrikant.

De CE-markering verklaart dat de producten voldoen aan de essentiële eisen van de geldende richtlijnen.
De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant worden aangevraagd.
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ALGEMENE KENMERKEN
1. AGEMENE KENMERKEN
1.1 Presentatie van het systeem
> ALGEMENE KENMERKEN:
• De familie hybride warmtepompen OMNIA HYBRID C combineert de technologie van de warmtepomp en de condensatieketel met
onmiddellijke sanitair warmwater-productie in één compact product.
• Dit is de ideale oplossing voor het vervangen van oude bestaande cv ketels en/of ook op hoge temperatuursystemen met radiatoren.
• De compacte afmetingen, vergelijkbaar met die van een wandketel, maken het gemakkelijker om te vervangen zonder veel ruimte te
verliezen of aanzienlijke herstructureringswerkzaamheden te vereisen.
• Interne elektronica (door de cv ketel of de warmtepomp te laten werken als de klimatologische omstandigheden variëren) optimaliseert
de output van het systeem door altijd in de meest economische verbruiksmodi te werken die mogelijk zijn.
• Tijdens de werking van de warmtepomp in de verwarmings- of conditioneringsmodus kan de cv ketel tegelijkertijd SWW produceren
zonder de werking van de warmtepomp te verstoren, waardoor het de comfort van beide diensten maximaliseert.
• Als de warmtepomp gedeeltelijk of volledig geblokkeerd is, kan de cv ketel afzonderlijk werken bij verwarming en warmwaterproductie.
• Het is samengesteld uit een externe inverter-eenheid verkrijgbaar in 3 vermogensmaten geassocieerd met een interne condensatieeenheid met geïntegreerde hydromodule voor koelingcircuitregeling.
• Een zeer veelzijdig systeem dat kan werken in bijzonder koude klimatologische omstandigheden (buitenlucht tot -20°C).
• Het gesplitste koelcircuit vermijdt het risico van bevriezing bij bijzonder koude buitentoepassingen.
• De gebruikersinterface bestaat uit een digitale afstandsbediening die is uitgerust met een groot display en eenvoudige instellingen.
• Muur rookgasafvoer in gevallen die betrekking hebben op Lgs.D. 4 juli 2014, nr. 102.
> ALGEMENE KENMERKEN BUITEN UNIT:
• Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis op een volledig blootgestelde locatie.
• Compressor met dubbele roterende DC INVERTER-motor op trillingsdempende steunen en gewikkeld in dubbele laag
geluidsisolerend materiaal om trillingen te verminderen en geluid tot een minimum te beperken.
• Tweestroom elektronische expansieklep, cyclusinversieklep.
• Axiale ventilatoren met borstelloze DC-motor compleet met beschermroosters.
• Sensor voor buitenluchttemperatuur is al op het apparaat geïnstalleerd.

> ALGEMENE KENMERKEN BINNEN UNIT:
• Verbrandingsmodule met hoog modulatiebereik (1:10) met roestvrijstalen primaire warmtewisselaar met grotere doorgangen met behoud
van een hoog rendement, zelfs op oude systemen.
• M.G.R: Methaan, LPG, Propaanlucht gereed, met een eenvoudige configuratie kan de binnen unit werken op methaan, LPG en
propaan-lucht zonder het gebruik van extra conversiekits.
• MC2: Multi Combustion Control, verbrandingssysteem met gas-adaptieve gepatenteerde technologie voor een betere aanpassing van
het gebruik aan de variërende gasnetwerkomstandigheden (bijv. drukschommelingen of -dalingen)
• F.P.S: Rookgasbeschermingssysteem. De standaard rookgasafsluiter biedt eenvoudige aansluiting op collectieve
rookgasafvoersystemen onder druk.
• Bijzonder geschikt voor gebruik in rookkanalen die "zware" leidingen vereisen dankzij goedkeuring voor gebruik met rookgasafvoer met
een diameter van 50 mm.
• Kan worden gecombineerd met voorverwarmingssystemen voor sanitair warm water.
• Plaats van installatie: standaard ook voor gebruik buitenshuis op een gedeeltelijk beschermde plaats tot -5 ° C
• Gratis methaan/LPG/Propaan-lucht conversie op het moment van producttest en activering van de garantie door het geautoriseerde
assistentiecentrum
1.2 Beschikbaar systeem
MOD.
04
06

SYSTEEM
OMNIA HY H 04E 28C
OMNIA HY H 06E 28C

BINNEN UNIT
OMNIA-UI HYBRID C 08
OMNIA-UI HYBRID C 08

BUITEN UNIT
OMNIA-UE 04
OMNIA-UE 06

08

OMNIA HY H 08E 28C

OMNIA-UI HYBRID C 08

OMNIA-UE 08
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ALGEMENE KENMERKEN
1.3 Onderdelen geleverd bij de binnen unit
Beschrijving

Vorm

Aantal

Installatie-, onderhouds- en gebruikershandleiding (deze handleiding)

1

Vierkante kraan met filter

1

Vierkante kraan (systeemuitgang)

1

Afstandsbediening

1

Energielabel

3

* Het apparaat wordt geleverd met 3 energielabels (gebruik alleen de energielabel van het geïnstalleerde systeem).
1.4 Onderdelen geleverd bij de buiten unit
Beschrijving

Vorm

Condenswaterafvoer, moet worden geïnstalleerd onder de kelder van het apparaat

Aantal
1

1.5 Afstandsbediening
De gebruikersinterface bestaat uit een bedrade afstandsbediening (tot 50 m van het apparaat) waarmee het volgende kan worden
beheerd:
- WEKELIJKSE PROGRAMMERING: dit maakt het mogelijk om
- VERWARMINGS- EN KOELSYSTEEM. het apparaat,
voor elke dag van de week een ander schema in te stellen
indien geactiveerd in warmte- of koelmodus, werkt door de
waarin de werkingsmodus voor elk tijdslot (COOL/HEAT)
frequentie van de compressor te moduleren om de
en het werkinstelpunt wordt gedefinieerd.
temperatuur van het geproduceerde water op de door de
regelaar ingestelde gewenste waarde te houden. Via een
parameter kunt u de afstandsbediening (bijv. voor systemen
met één zone) gebruiken als kamerthermostaat.
- VERWARMEN MET KETEL. Afhankelijk van de ingestelde
parameters kan deze worden geactiveerd bij ondersteuning
of vervanging van de warmtepomp. De elektronische print
activeert de cv ketel als de warmtepomp niet werkt.
- STILTE MODUS. Volgens een geprogrammeerd schema
vermindert dit de maximale frequentie van de compressor en de
ventilatorsnelheid om het gegenereerde geluid en het opgenomen vermogen door het apparaat te verminderen.
- AAN/UIT via een extern contact. Het apparaat kan worden inen uitgeschakeld (bijv. thermostaat/externe schakelaar) via een
extern contact: in dit geval werkt het apparaat in de modus die is
ingesteld door het toetsenbord van de controller.
- WARMTE/KOEL via externe contacten. het apparaat kan
worden geactiveerd in warmte- of koelmodus via twee externe
contacten (bijv. thermostaat die de warmtevraag en
koelvraag/externe schakelaar beheert).
- ECO-MODUS: mogelijkheid om een tijdsleuf in de hete
modus te definiëren waarbij de warmtepomp werkt met een
glijdend setpoint bepaald door de gekozen klimaatcurve. Er
zijn 8 klimatologische krommen voor lagetemperatuursystemen (stralingsvloer) en 8 klimatologische
krommen voor ventilator-convector of radiatorsystemen).
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TECHNISCHE GEGEVENS EN PRESTATIES
2. TECHNISCHE GEGEVENS EN PRESTATIES
2.1 Systeem technische gegevens

OPMERKING: de waarden hebben betrekking op eenheden zonder optionele
functies of accessoires. Gegevens aangegeven volgens EN 14511:
* SWL = geluidsvermogensniveaus, met verwijzing naar 1x10-12 W.

Het totale geluidsvermogensniveau in dB (A) gemeten in overeenstemming
met ISO 9614-normen. Het totale geluidvermogen in dB (A) de enige
bindende akoestische specificatie. De geluidsdrukniveaus zijn waarden
berekend door toepassing van de ISO-3744-relatie

2.2 Technische gegevens warmtepomp

De waarden verwijzen naar eenheden zonder optionele functies of
accessoires. Gegevens aangegeven volgens EN 14511:
EER (Energy Efficiency Ratio) = verhouding koelcapaciteit in relatie tot
opgenomen vermogen
COP (prestatiecoëfficiënt) = verhouding warmteafgifte in relatie tot opgenomen vermogen A7W35 = bron: lucht in 7°C b.s. 6°C b.u./systeem: water in
30°C uit 35°C

A7W45 = bron: lucht in 7°C b.s. 6°C b.u./systeem: water in 40°C uit 45°C
A35W18 = bron: lucht in 35°C b.s./systeem: water in 23°C uit 18°C
A35W7 = bron: lucht in 35°C b.s./systeem: water in 12°C uit 7°C
OPMERKING: Efficiëntieklasse berekend volgens de Europese verordening
811/2013. De waarden hebben betrekking op eenheden zonder optionele
functies of accessoires.
*: alleen met circulatiepomp met warmtepomp
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TECHNISCHE GEGEVENS EN PRESTATIES
2.3 Technische gegevens cv-ketel
Tabel.1 - CV Ketel techische data
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TECHNISCHE GEGEVENS EN PRESTATIES
2.4 Beschikbare statische druk
Warmtepomp pomp + cv ketel pomp

ZONDER KRAAN

MET KRAAN

Warmtepomp pomp

ZONDER KRAAN
MET KRAAN

CV ketel pomp

ZONDER KRAAN

MET KRAAN

2.5 Werkingslimieten warmtepomp
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AFMETINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS
3. AFMETINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS
3.1 Algemene afmetingen binnen unit

7 Gasinlaat - Ø 3/4”
8 Tapwater uit - Ø 1/2”
9 Tapwater in - Ø 1/2”
10 Aanvoer - Ø 3/4”
11 Retour - Ø 3/4”

14 Veiligheidsventiel aftap / aftapkranen
74 Systeemvulkraan
A6 Condensafvoeraansluiting
L Vloeistofleiding - Ø 9,52 (3/8”)
G Gasleiding - Ø 15,88 (5/8”)
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AFMETINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS
3.2 Algemene afmetingen buiten unit
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ALGEMEEN BEELD EN HYDRAULISCH SCHEMA BINNENUNIT
4. ALGEMEEN BEELD EN HYDRAULISCH SCHEMA BINNENUNIT
4.1 Algemeen beeld

4.2 Hydraulisch schema binnenunit

LEGENDA
1
4
4a
8
9
10
11
14
16
17
32
34
36
42
44
56
74
81
95
114
136
145
186
191
193
194
196
241
350
CHP
FL
G
L
SPHP
T1
T1B
T2
T2B
TW_in
TW_out

Warmtepomp elektrisch paneel CV
ketel elektrische doos CV ketel
controller
Sanitair warm water uitlaat
Sanitair warm water inlaat
Aanvoer
Retour
Veiligheidsventiel
Ventilator
Terugslagklep
Verwarmingscirculatie cv ketel
Verwarming temperatuursensor cv ketel
Automatische ontluchter
Tapwatertemperatuursensor
Gasklep
Expansievat
Systeemvulkraan
Ontsteking/ ionisatie-elektrode
Wisselklep cv ketel
Waterdrukschakelaar
Stroming meter
Watermeter
Terugkeersensor cv ketel
Rookgastemperatuursensor
Sifon cv ketel
Sanitair warm water wisselaar
Condensbak
Automatische bypass (in de pomp unit van de cv ketel)
Brander / ventilator
montage pomp
Stroming warmtepomp
Gasleiding
Koelvloeistoflijn
Warmtepomp platenwarmtewisselaar
Warmtepomp uitlaat watertemperatuur sensor
Sensor wateruitlaat binnenunit
Temperatuur sensor warmtepomp vloeibaar koelmiddel
Warmtepomp gastemperatuur sensor
Warmtepomp platenwarmtewisselaar waterinlaattemperatuursensor
Warmtepomp platenwarmtewisselaar waterafvoer temperatuursensor
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Buffervat
Buffervat moet geplaatst
worden als het water volume
van de installatie minder is dan
20 l. De plek in het schema is
onderwerp van discussie.

SYSTEEMVOORBEELD SCHEMA'S

5. SYSTEEMVOORBEELD SCHEMA'S
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WAARSCHUWING
U moet bij installatie van de gas ketel de aanwijzingen van de NPR 3378 “Praktijkrichtlijn gasinstallaties” volgen.

6. INSTALLATIE
6.1 Inspecteren bij aankomst
Na ontvangst van het apparaat is het essentieel om te controleren of u al het materiaal hebt ontvangen dat op het document staat en ook dat
het niet is beschadigd tijdens het transport. Als dit het geval is, laat de coördinator dan de omvang van de geleden schade vaststellen en
neem ondertussen contact op met onze binnendienst.

Verpakken en opbergen
Alle apparaten zijn verpakt in kartonnen dozen die specifiek zijn voor elke unit.
De instructies die nodig tijdens de opslag en installatie, staan op de
verpakking. De opslagtemperatuur moet tussen -25°C en 55°C liggen.
OPMERKING: Gooi de verpakking niet weg in het milieu.
Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg, laat het niet achter en laat het
niet binnen het bereik van kinderen komen, dit kan gevaarlijk zijn.
Nadat de plaats is gekozen waarop het apparaat moet worden geïnstalleerd (zie de betreffende
secties), gaat u als volgt te werk om de twee pakketten uit te pakken.

6.2 Het selecteren van de plaats van installatie en minimale werkgebied binnen unit
De plaats van installatie moet vrij zijn van stof, brandbare voorwerpen of materialen of
corrosieve gassen.
Het apparaat is ontworpen voor wandmontage en is standaard uitgerust met een
haakbeugel. De bevestiging aan de muur moet een stabiele en effectieve ondersteuning
garanderen.
Voor de demontage van de panelen en voor normale
onderhoudswerkzaamheden moeten de minimale bedrijfsruimten
worden gerespecteerd.
Selecteer een installatielocatie waaraan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- Een plaats die het mogelijk maakt om de maximaal toegestane lengtes voor buizen,
verbindingen met het apparaat van temperatuursondes, afstandsbediening, enz.
- Plaats geen voorwerpen of apparatuur op het apparaat.
- Zorg ervoor dat alle voorzorgsmaatregelen en voorschriften van de lokale
wet- en regelgeving met betrekking tot mogelijke lekkage van koelmiddel correct zijn
toegepast.
- Het is raadzaam om de cv ketel voor de productie van sanitair warm water zo dicht
mogelijk bij de binnen unit te plaatsen.
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6.3 Het selecteren van de plaats van installatie en minimale werkgebied buiten unit
Selecteer een installatieplaats waar aan de volgende voorwaarden is voldaan en die voldoet aan de goedkeuring van uw klant.
• Plaatsen die goed geventileerd zijn.
• Plaatsen waar het apparaat de buren niet stoort.
• Veilige plaatsen die het gewicht en de trillingen van het apparaat kunnen dragen en waar het apparaat op een gelijkmatig niveau kan
worden geïnstalleerd.
• Plaatsen waar geen ontvlambare gassen of producten kunnen lekken.
• De apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in een mogelijk explosieve atmosfeer.
• Plaatsen waar onderhoudsruimte goed kan worden gewaarborgd.
• Plaatsen waar de leiding- en bedradingslengten van de eenheden binnen het toegestane bereik liggen.
• Plaatsen die niet kunnen beschadigen door water, mocht er water lekken uit het apparaat (bijv. door een verstopte afvoerpijp).
• Plaatsen waar regen zoveel mogelijk kan worden vermeden.
• Installeer het apparaat niet op plaatsen die vaak als werkruimte worden gebruikt. In het geval van bouwwerkzaamheden (bijv.Slijpen
enz.) Waar veel stof ontstaat, moet het apparaat worden afgedekt.
• Plaats geen voorwerpen of apparatuur op het apparaat (bovenplaat)
• Klim, zit of sta niet op het apparaat.
• Zorg ervoor dat voldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen in geval van lekkage van koelmiddel volgens de relevante lokale
wet- en regelgeving.

WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat voldoende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat het apparaat wordt gebruikt als
schuilplaats voor kleine dieren. Kleine dieren die contact maken met elektrische onderdelen kunnen storingen, rook
of brand veroorzaken. Vraag de klant om het gebied rond het apparaat schoon te houden.
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■ Bereid een waterafvoerkanaal rond de fundering voor om
afvalwater van rond het apparaat af te voeren.
■ Als water niet gemakkelijk uit het apparaat wegloopt, monteert
u het apparaat op een fundering of betonblokken, enz. (De
hoogte van de fundering moet ongeveer 100 mm zijn).
■ Als u het apparaat op een frame installeert, installeer dan een
waterdichte plaat (ongeveer 100 mm) aan de onderkant
van het apparaat om te voorkomen dat er water vanaf de lage
kant naar binnen komt.
■ Wanneer u het apparaat installeert op een plaats die vaak
wordt blootgesteld aan sneeuw, let dan op dat u de fundering zo
hoog mogelijk optilt.
■ In gebieden met zware sneeuwval is het erg belangrijk om een
installatieplaats te kiezen waar de sneeuw het apparaat
niet aantast. Als zijwaartse sneeuwval mogelijk is, zorg er dan
voor dat de warmtewisselaarspiraal niet wordt beïnvloed door
de sneeuw (bouw indien nodig een zijluifel).
■ Zorg dat de buitentemperatuur wordt gemeten via de
luchtthermistor van de buiten unit, zorg dat u de buiten unit in
de schaduw installeert. Indien dit niet kan, moet er een luifel
worden geconstrueerd om direct zonlicht te voorkomen, zodat het
apparaat niet wordt beïnvloed door de hitte van de zon, anders
grijpt de beveiliging misschien in en veroorzaakt een storing.
■ Controleer de sterkte en het niveau van de installatie grond,
zodat het apparaat geen trillingen en/of geluid veroorzaakt na de
installatie.
■ Bevestig het apparaat volgens de funderingstekening in de
afbeelding, met behulp van de funderingsbouten. (Bereid vier
sets van elk Ø10 expansiebouten, moeren en ringen voor, die
direct op de markt verkrijgbaar zijn.)
■
6.4 Installatie schema’s
De binnen unit kan zowel hoger als lager dan de buiten unit
geplaats worden.

■ Het is het beste om de funderingsbouten in te schroeven tot
hun lengte 20 mm van het funderingsoppervlak is.
Wanneer het apparaat bij het installeren wordt blootgesteld
aan sterke wind, let dan op het volgende:
Plaats de uitlaatzijde in een rechte hoek ten opzichte van de
windrichting.
Sterke wind van >5 m/s of meer, die tegen de luchtuitlaat van
het apparaat blaast, veroorzaakt een kortsluiting (afzuiging van
perslucht) en dit kan de volgende gevolgen hebben:
- Verslechtering van de operationele capaciteit.
- Frequente vorstversnelling bij verwarming.
- Verstoring van de werking als gevolg van hoge druk.
- Wanneer een sterke wind continu aan de voorkant
van het apparaat blaast, kan de ventilator zeer snel
beginnen te draaien totdat deze breekt.

Buiten unit onderaan geplaatst en binnen unit bovenaan
De relatieve verbindingsleidingen moeten worden geïsoleerd.
Legenda:
1. Buiten unit
2. Binnen unit
3. Leidingen aan gaszijde (grotere diameter)
4. Leidingen aan vloeistofzijde

Buiten unit bovenaan geplaatst en binnen unit onderaan
De relatieve verbindingsleidingen moeten worden geïsoleerd.
Legenda:
1. Buiten unit
2. Binnen unit
3. Leidingen aan gaszijde (grotere diameter)
4. Leidingen aan vloeistofzijde

OPMERKING: Het maximale niveauverschil tussen de binnen unit en de buiten unit mag
niet groter zijn dan de waarden die zijn vermeld in de sectie "GRENZEN VOOR HET
LENGTE- EN HOOGTEVERSCHIL VAN KOELMIDDELLEIDINGEN".

17
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6.5 Grenzen aan het lengte- en hoogteverschil van koelmiddelleidingen
De lengte van de koelmiddelleidingen tussen de binnen- en buiten units moet zo kort mogelijk zijn en wordt in elk geval beperkt door
de maximale hoogteverschillen tussen de units te respecteren. Vermindering van het hoogteverschil tussen de eenheden (H1, H2) en
van de buislengtes (L) zal de belasting beperken, waardoor de algehele efficiëntie van het apparaat wordt verhoogd. Houd u aan de
limieten in de volgende tabellen.

Neem contact op met onze technische afdeling voor de vereiste aanpassingen als de units moeten werken boven de hierboven gegeven
specificaties.
6.6 Koelmiddelaansluitingen binnen unit
Volg de volgende aanwijzingen bij het aansluiten van de koelleidingen:
• Zorg dat de uiteinden van de eerder uitlopende pijp overeenkomen met die van de aansluitingen op de binnen units (zie deel L en G in
"fig. 6 in par. 3.1 Algemene afmetingen binnenunit" op pagina 10).
• Draai de koppeling met de hand vast en draai deze vervolgens vast met behulp van een geschikte sleutel.
6.7 Koelmiddelaansluitingen buiten unit
• Breng de uiteinden van de buis die eerder wijd was uitgelijnd met die van de kranen op de buiten unit.
• Schroef de fitting met de hand en draai deze vervolgens vast met een geschikte sleutel.
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6.8 Koelmiddelleiding isolatie
Om systeemefficiëntie en de juiste werking ervan te garanderen, moeten vooraf geïsoleerde koelaansluitleidingen worden gebruikt die gemakkelijk op de markt verkrijgbaar zijn. Besteed ook aandacht aan de
verbindingspunten zoals beschreven.
Gebruik thermisch isolatietape om de slangen te binden, vanaf het gebied dat de kranen van de buiten
unit verbindt met het bovenste uiteinde van de slang in overeenstemming met het wand ingangspunt.
(zijfiguur).

6.9 Buisleidingen aandraaien
Zorg ervoor dat de verbindingszone vrij is van stof en vuil.
• Zorg ervoor dat de flare en verbinding perfect zijn uitgelijnd.
• Draai de koppeling eerst met de hand vast en vervolgens met een geschikte moersleutel.
Lekken kunnen optreden als de onderdelen onvoldoende worden vastgedraaid, terwijl de flare kan worden beschadigd als deze te sterk
wordt vastgedraaid. De onderstaande tabel geeft de aanbevolen koppels voor de verschillende buisdiameters.
Nominale diameter (")

Buitendiameter (mm) Ø

Aandraaimoment
Nm

3/8

9.52

30-40

5/8

15.88

60-65

6.10 Controle op dichtheid (aanbevolen werking)
Voordat u het systeem in vacuüm plaatst, is het raadzaam om ervoor te zorgen
dat het koelcircuit strak vast zit, inclusief de verbindingen tussen de leidingen
en de binnen unit. Ga als volgt te werk:

Binnen unit

• Verwijder de dop met de servicekleppen van de buiten unit, volledig gesloten,
van de servicekraan (1 in fig. 24) van de gasaansluiting (de grotere)
• Sluit de serviceklep aan op een monometrische eenheid plus stikstoffles (N2).
• Breng het systeem onder druk tot maximaal 30 bar met behulp van de stikstof
in de fles.
• Gebruik vloeibare zeep om te controleren of de gewrichten goed vast zitten.
Houd de fles verticaal tijdens het onder druk zetten om te voorkomen dat
vloeibare stikstof in het systeem infiltreert!
• Controleer alle verbindingsvoegen op zowel de buiten- als de binnen units en
zorg ervoor dat ze goed vastzitten. Er ontstaan bellen als er lekken aanwezig
zijn. Als er bellen verschijnen, zorg er dan voor dat de verbindingen zijn
vastgedraaid en dat de flares de juiste vorm hebben.
• Veeg de vloeibare zeep af met een doek.
• Verlaag de druk van de stikstof in het circuit door de leiding van de fles los
te maken.
• Koppel de stikstoffles los nadat de druk is verlaagd.

Buiten unit

COOLING GAS
CONNECTIONS
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6.11 Vacuümwerking (verplicht)
Lucht en vochtigheid in het koelcircuit beïnvloeden de werking van het
apparaat met effecten zoals:
• Verhoogde druk.
• Verminderde efficiëntie.
• Vorming van ijs op het capillair en daaropvolgende blokkering daarvan.
• Corrosie in het circuit.

Buiten unit

Daarom moet een vacuüm worden gecreëerd in de verbindingsbuizen en de
binnen unit. Ga als volgt te werk:
Binnen unit

• Sluit de eerder beschreven laadleiding aan op de vacuümpomp.
• Schakel de relatieve knop op de monometrische eenheid in zodat de
pomp toegang heeft tot het koelcircuit.
• Wacht tot het drukniveau, gemeten door de manometer, ongeveer 3 mm
Hg
(400 Pa) is.
• Zodra de gewenste vacuümwaarde is bereikt, sluit u de aansluitkraan en
stopt u de vacuümpomp.
COOLING GAS
CONNECTIONS

OPMERKING:
■ Om het systeem te activeren, is het noodzakelijk om zowel de vloeistof- als de gasafsluiters van de buitenunit te
openen: verwijder de doppen van beide kleppen en open vervolgens de kleppen met een inbussleutel.
■ Het is raadzaam om de kleppen te openen wanneer de installatie van het systeem is voltooid vanuit een elektrisch
en hydraulisch oogpunt en het is daarom mogelijk om door te gaan met de eerste opstartprocedure.

6.12 Hydraulische aansluitingen binnen unit
De uitlaat van de veiligheidsklep moet worden aangesloten op een trechter of verzamelpijp om te voorkomen dat water op
de vloer spat in geval van overdruk in het verwarmingscircuit.
Spoel vóór installatie alle leidingen van het systeem grondig door om eventuele resten of onzuiverheden te verwijderen die
de juiste werking van het apparaat kunnen beïnvloeden.
In het geval van vervanging van generatoren in bestaande installaties, moet het systeem volledig worden geleegd en gereinigd van alle
slib en verontreinigende stoffen. Gebruik voor dat doel alleen geschikte gegarandeerde producten voor verwarmingssystemen (zie
volgende paragraaf), die geen schade toebrengen aan metalen, kunststoffen of rubber.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de generator door het systeem niet goed te reinigen.
Omdat de verbindingen van de eenheid zijn gemaakt van messing en messing een gemakkelijk vervormbaar materiaal
is, moet u gebruik maken van geschikt gereedschap voor het aansluiten van het hydraulisch circuit, ongeschikt
gereedschap zal schade aan de leidingen veroorzaken.
Maak de verbindingen met de respectieve punten (zie "fig. 6 - 3.1 Algemene afmetingen binnenunit" op pagina 10) en met de
symbolen op het apparaat.
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Antivries systeem, antivries vloeistoffen, additieven en remmers
Indien nodig kunnen antivriesvloeistoffen, additieven en remmers alleen worden gebruikt als de fabrikant van dergelijke vloeistoffen of
additieven garandeert dat ze geschikt zijn en geen schade aan de wisselaar of andere componenten en/of materialen van de cv
ketel / warmtepomp en het systeem veroorzaken. Gebruik geen generieke antivriesvloeistoffen, additieven of remmers die niet specifiek
zijn voor gebruik in verwarmingssystemen en compatibel zijn met de materialen van de cv ketel/warmtepomp en het systeem.
Systeem water eigenschappen
De warmtepompen zijn geschikt voor installatie in verwarmingssystemen met niet-significante invoer van zuurstof
(ref. Systemen “case I” EN14868). Een fysieke afscheider (bijv. Platenwarmtewisselaar) moet worden aangebracht in
systemen met continue toevoer van zuurstof (bijv. vloerverwarming zonder diffusie dichte buizen)
Het water in een verwarmingssysteem moet de kenmerken hebben die vereist zijn door UNI 8065 en voldoen aan de geldende wet- en
regelgeving en de bepalingen van EN14868 (bescherming van metalen materialen tegen corrosie).
Het vulwater (eerste vulling en daaropvolgende aanvulling) moet helder zijn, met een hardheid onder 15°F en behandeld met geschikte
chemische conditioners tegen het ontstaan van corrosie, die niet agressief zijn op metalen en kunststoffen, geen gassen ontwikkelen en, in
lage- temperatuursystemen, geen proliferatie van bacteriële of microbiële massa's veroorzaken.
Het water in het systeem moet periodiek worden gecontroleerd (ten minste tweemaal per jaar tijdens het seizoen wanneer de systemen
worden gebruikt, zoals vereist door UNI8065) en moet: mogelijk een duidelijk uiterlijk hebben, hardheid lager dan 15°F voor nieuwe
systemen of 20°F voor bestaande systemen, pH boven 7 en onder 8,5, ijzergehalte (Fe) onder 0,5 mg / l, kopergehalte (Cu) onder 0,1 mg /
l, chloride-gehalte onder 50 mg / l, elektrische geleidbaarheid onder 200 µs / cm, en moet bevatten chemische conditioners in een
concentratie die voldoende is om het systeem gedurende ten minste één jaar te beschermen. Bacteriële of microbiële belastingen mogen
niet aanwezig zijn in lage-temperatuursystemen.
Gebruik alleen conditioners, additieven, remmers en antivriesvloeistoffen die door de producent geschikt zijn verklaard voor gebruik in
verwarmingssystemen en die geen schade aan de warmtewisselaar of andere componenten en/of materialen van de cv ketel en het
systeem veroorzaken.
Chemische conditioners moeten zorgen voor volledige deoxygenatie van het water, een specifieke bescherming voor gele metalen (koper
en zijn legeringen), aangroei werende middelen voor kalk, neutrale pH-stabilisatoren en, in lage-temperatuursystemen, specifieke biociden
voor gebruik in verwarmingssystemen bevatten.
Aanbevolen chemische conditioners:
SENTINEL X100 en SENTINEL X200
FERNOX F1 en FERNOX F3
Het apparaat is uitgerust met een vorstbeschermingssysteem dat de warmtepomp in de verwarmingsmodus activeert wanneer de
temperatuur van het aanvoerwater van het systeem onder 4°C daalt. Het apparaat is niet actief als de stroom- en/of gastoevoer naar
het apparaat is uitgeschakeld. Gebruik, indien nodig, voor systeembescherming een geschikte antivriesvloeistof die voldoet aan
dezelfde vereisten als hierboven uiteengezet en voorzien door Standard UNI 8065.
In aanwezigheid van adequate chemische/fysische systeem- en voedingswaterbehandelingen en bijbehorende hoge cyclische controles die
in staat zijn om de vereiste parameters te waarborgen, kan het product voor industriële procestoepassingen worden geïnstalleerd in openvatsystemen met hydrostatische hoogte van het vat die in staat is te voldoen aan het minimum werkdruk aangegeven in de technische
productspecificaties.
De aanwezigheid van afzettingen op de uitwisselingsoppervlakken van de binnen unit als gevolg van het niet naleven van de
bovenstaande vereisten houdt in dat de garantie niet wordt erkend.
Waterfilter
Een waterfilter moet worden geïnstalleerd bij de ingang van het apparaat wordt standaard geleverd met twee vierkante kranen. De kraan met
een blauwe handgreep is uitgerust met een filter (dat kan worden gedemonteerd door de achterste fitting los te schroeven) en fungeert
daarom als een aftapkraan en een waterfilter; deze kraan moet op de systeemretourverbinding worden gemonteerd (zie deel 10 "fig. 6 - in
par. 3.1 Algemene afmetingen binnenunit" op pagina 10). De kraan met rode hendel moet op de aanvoerkant worden gemonteerd (zie deel
11 “fig. 6 in par. 3.1 Algemene afmetingen binnenunit” op pagina 10).
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Tips voor een succesvolle installatie
Voor een correct ontwerp en installatie van de hydraulische installatie welke voldoet aan de lokale wetgeving inzake veiligheid en geluid is
de volgende informatie is een suggestie voor een correcte installatie van het apparaat:
• Voordat u het apparaat op het systeem aansluit, moet u de leidingen goed wassen met schoon water, de filters vullen en legen en reinigen.
• Ga daarna pas verder met het aansluiten van het apparaat op het systeem; deze bewerking is van cruciaal belang om te zorgen voor een
juiste start zonder herhaaldelijk stoppen om het filter te reinigen, met mogelijk gevaar voor schade aan warmtewisselaars en andere
componenten.
• Laat door gekwalificeerd personeel de kwaliteit van het water of van het gebruikte mengsel checken; vermijd de aanwezigheid van
anorganische zouten, opgeschorte biologische lading (zeewieren, enz.), vaste stoffen, opgeloste zuurstof en de pH. Water met onvoldoende
eigenschappen kan een toename van de drukval veroorzaken als gevolg van een snelle vervuiling van het filter, het verminderen van energieefficiëntie en een toename van corrosieve symptomen die het apparaat kunnen beschadigen.
• De buizen moeten zo weinig mogelijk bochten hebben om belastingverliezen te minimaliseren en moeten voldoende worden ondersteund
om te voorkomen dat de verbindingen van het apparaat overmatig worden belast.
• Installeer aan-/uit kleppen in de buurt van componenten die moeten worden onderhouden om ze te isoleren wanneer onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en om ze te laten vervangen zonder het systeem te hoeven ontladen.
• Voer voordat u de leidingen isoleert en het systeem laadt, voorafgaande inspecties uit om te controleren of er geen lekken zijn.
• Isoleer alle gekoelde waterleidingen om te voorkomen dat zich langs de leidingen condens vormt. Zorg ervoor dat het gebruikte materiaal
van het type met stoombarrière is, dek anders de isolatie met een geschikte bescherming. Zorg er ook voor dat de ontluchtingskleppen
toegankelijk zijn via de isolatie.
• Het circuit kan onder druk worden gehouden met behulp van een expansievat (aanwezig in het apparaat) en een drukverminderaar.
Daarvoor kan een systeemvulapparaat worden gebruikt automatisch, onder een drukwaarde, zorgt voor het laden en onderhouden van de
gewenste druk.
• Controleer of alle installatiecomponenten bestand zijn tegen de maximale statische druk (afhankelijk van de hoogte van het te bedienen
gebouw).
OPMERKING
• Als er geen glycol in het systeem zit (antivries) of als het apparaat niet in staat blijft om stroom te houden voor mogelijke stroomuitval, om
mogelijke ijsvorming te voorkomen, moet u het water tijdens de winter legen.
• Het apparaat mag alleen worden gebruikt in een gesloten watersysteem. Toepassing in een open watercircuit kan leiden tot overmatige
corrosie van de waterleidingen.
• Wateraansluitingen moeten worden gemaakt in overeenstemming met het bij het apparaat geleverde vooruitzichten, met betrekking tot
de waterinlaat en wateruitlaat (zie paragraaf "AFMETINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS")
• Als er lucht, vocht of stof in het watercircuit terechtkomt, kunnen er problemen optreden. Houd daarom altijd rekening met het volgende
wanneer u het watercircuit aansluit:
- Gebruik alleen schone leidingen.
- Houd het buiseinde naar beneden bij het verwijderen van bramen
- Dek het buiseinde af wanneer u het door een muur steekt, zodat er geen stof en vuil binnenkomt.
- Gebruik een goede schroefdraadafdichting voor het afdichten van de verbindingen. De afdichting moet bestand zijn tegen de drukken en
temperaturen van het systeem.
- Wanneer u niet-koperen metalen buizen gebruikt, moet u beide materialen van elkaar isoleren om galvanische corrosie te voorkomen.
Gebruik nooit onderdelen met Zn-coating in het watercircuit. Overmatige corrosie van deze onderdelen kan optreden als koperen leidingen
worden gebruikt in het interne watercircuit van het apparaat.
Vullen met water

1.
2.
3.

Sluit de watertoevoer aan op de relevante aansluiting (zie deel 9 “fig. 6 in par. 3.1 Algemene afmetingen binnenunit” op pagina 10) en open de klep.
Zorg ervoor dat de automatische ontluchtingsklep open staat (minstens 2 omwentelingen).
Vul met water totdat de manometer een druk van ongeveer 2,0 bar aangeeft. Verwijder de lucht in het circuit zoveel mogelijk met behulp van de
ontluchtingskleppen. Lucht in het watercircuit kan storingen in de back-upverwarming veroorzaken.

OPMERKING
Tijdens het vullen is het misschien niet mogelijk om alle lucht uit het systeem te verwijderen. De resterende lucht wordt door de
automatische ontluchtingsventielen verwijderd tijdens de eerste bedrijfsuren van het systeem. Achteraf bijvullen kan nodig zijn.
De waterdruk op de manometer varieert afhankelijk van de watertemperatuur (hogere druk bij hogere watertemperatuur). De
waterdruk moet echter altijd boven 0,3 bar blijven om te voorkomen dat lucht het circuit binnendringt.
Leiding isolatie
Het complete hydraulische circuit dat alle leidingen omvat, moet worden geïsoleerd om warmteverlies, condensatie tijdens bedrijf,
vermindering van verwarmings- of koelcapaciteit te voorkomen en om bevriezing van waterleidingen in de winter te voorkomen.
6.13 CV ketel gasaansluiting

Controleer voordat u de aansluiting maakt of het apparaat geschikt is voor gebruik met het
beschikbare type gas.
Het gas moet worden aangesloten op de overeenkomstige aansluiting (zie fig. 6) in overeenstemming met de huidige voorschriften,
met een stijve metalen buis of met een doorlopende flexibele roestvrijstalen buis, waarbij een gaskraan tussen het systeem en de
cv ketel wordt geïnstalleerd. Zorg ervoor dat alle gasaansluitingen goed vastzitten. Anders bestaat er een risico op brand, explosie
of verstikking.
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6.14 CV ketel rookkanalen

De opstel plaats moet voldoende geventileerd worden. Anders is er gevaar voor verstikking of vergiftiging.
LEES DE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT INSTALLEERT.
BIJ DRUKKEN HOGER DAN 200 Pa IN DE ROOKAFVOERBUIZEN MOETEN KLASSE "H1" -BUIZEN WORDEN
GEBRUIKT.
Belangrijk
Bij toestellen van van type "C", met een gesloten behuizing en geforceerde trek kunnen op een van de onderstaande wijzen concentrisch
worden aangesloten. Bij de plaatsing van de doorvoeren moet de minimale afstanden tot ramen, muren en ventilatieopeningen worden
nageleefd. Zie de NPR 3378 Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie uitmondingen - Deel 60: Uitmondingen, hinderafstand en
verdunningsafstand - Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 2757-2.
Installatie type C10
In geval van rookkanalen onder druk in een collectief rookkanaal, vóór installatie en bij daaropvolgende onderhoudswerkzaamheden, sluit
u het rookafvoerkanaal dat uit het rookkanaal komt.
ANDERS IS ER GEVAAR VOOR VERSTIKKING DOOR VERBRANDINGSPRODUCTEN, DIE IN DE STOOKRUIMTE KOMEN. Installatie
van de cv ketel volgens type C10 moet worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel dat de berekeningen uitvoert die zijn vereist
door de huidige voorschriften in overeenstemming met de maximale overdruk van het rookkanaal en de cv ketel.
Verbinding met concentrische leidingen

Let op! Het wordt sterk afgeraden om nog concentrische geveldoorvoeren te gebruiken wegens de grote
risico's op ijspegelvorming, pluimvorming en recirculatie via de luchttoevoer. Ze zijn daarom niet getekend.
Gebruik een geveldoorvoer alleen als het echt niet anders kan!
Voor concentrische aansluiting past u het apparaat met een van de volgende startaccessoires. Raadpleeg de afbeelding op de kap
voor de afmetingen van het muurgat. Alle horizontale delen van de rookgasafvoer moeten iets naar de cv ketel toe worden geheld
om te voorkomen dat condensaat naar buiten terugstroomt en druppelt.

Let op! De horizontale verbrandingsgasafvoerpijp minimaal 50 mm/m op afschot leggen! Het condenswater en
eventueel regenwater loopt nu naar het toestel terug.
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Tabel. 2 – Max. lengte concentrische kanalen
Concentrisch 60/100
Max. toelaatbare lengte (horizontaal)

7m

Max. toelaatbare lengte (verticaal)

8m

Reductiefactor 90° bocht
Reductiefactor 45° bocht

Concentrisch 80/125

1m
0,5 m

20 m
0,5 m
0,25 m

Verbinding met afzonderlijke pijpen

Tabel. 3 – Typologie
Type

Omschrijving

C1X

Horizontale uitlaat en inlaat wand. De inlaat- /uitlaataansluitingen moeten concentrisch of dicht genoeg zijn om soortgelijke
windomstandigheden te ondergaan (binnen 50 cm)

C3X

Verticale uitlaat en inlaat dak. Inlaat- /uitlaataansluitingen zoals voor C12

C5X

Wand- of dak in- en uitlaat gescheiden of in elk geval in gebieden met verschillende drukken. De uitlaat en inlaat mogen niet
op tegenoverliggende wanden worden geplaatst.

C6X

Inlaat en uitlaat met afzonderlijk gecertificeerde pijpen (EN 1856/1)

B2X

Inlaat vanuit installatieruimte en wand- of dakafvoer
BELANGRIJK - DE RUIMTE MOET WORDEN VOORZIEN VAN PASSENDE VENTILATIE

Monteer het apparaat met het volgende startaccessoire voor het aansluiten van afzonderlijke kanalen:

Controleer vóór installatie of de maximaal toegestane lengte niet is overschreden, door middel van een eenvoudige berekening:
1. Bepaal de lay-out van het systeem van gedeelde rookkanalen, inclusief accessoires en uitlaatterminals.
2. Raadpleeg “Tabel. 5 - Accessoires ”op pagina 24 en identificeer de verliezen in meq (equivalente meters) van elk component, afhankelijk
van de installatiepositie.
3. Controleer of de som van de verliezen kleiner is dan of gelijk is aan de maximaal toegestane lengte in “Tabel. 4 - Max. lengte
afzonderlijke kanalen ”op pagina 23.
Tabel. 4 - Max. lengte afzonderlijke kanalen
Max. toelaatbare lengte

70meq
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Tabel. 5 – Accessoires

Gebruik van flexibele buis Ø50 en Ø60 (alleen voor kanalen)
De grafiek bevat de adapter code 041087X0 voor Ø50 en code 041050X0 voor Ø60.
Tot 4 m. van Ø80 mm rookkanaal kan worden gebruikt tussen de cv ketel en de doorgang met verminderde breedte (Ø50 of Ø60), en tot
4 m. van Ø80 mm rookkanaal op de inlaat (met max. lengte van Ø50 en Ø60 rookkanalen).
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Volg de onderstaande instructies om deze breedte te gebruiken.
Open het SC-menu (volg de instructies in par. “Sc”- Parameters menu verbrandingsregeling” op pagina 71) en breng de parameter SC04
op een waarde die overeenkomt met de lengte van het gebruikte rookkanaal.

Verbinding met collectieve rookkanalen
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Tabel. 6 – Typologie
Type

Omschrijving

C10

Unit verbonden via kanalen met een systeem van gemeenschappelijke rookkanalen onder druk verkregen in de structuur.

C11

Unit via kanalen verbonden met een systeem van gemeenschappelijke rookkanalen onder druk

C2X

Inlaat en uitlaat in gemeenschappelijke schoorsteen (inlaat en uitlaat in dezelfde schoorsteen)

C4X

Inlaat en uitlaat in gewone en afzonderlijke rookkanalen, maar onder vergelijkbare windomstandigheden

C8X

Uitlaat in enkele of gemeenschappelijke schoorsteen- en muurinlaat

B3X

Inlaat vanuit installatieruimte door middel van concentrisch kanaal (dat de uitlaat omsluit) en uitlaat in gewoon rookkanaal
met natuurlijke trek.
BELANGRIJK - DE RUIMTE MOET WORDEN VOORZIEN VAN PASSENDE VENTILATIE

C93

Uitlaat naar een verticale aansluiting en inlaat van bestaand rookkanaal.

Om de cv ketel aan te sluiten op een collectief rookkanaal of op een enkele schoorsteen met natuurlijke trek of schoorsteen, moeten
deze specifiek zijn ontworpen door gekwalificeerd technisch personeel in overeenstemming met de huidige voorschriften en geschikt zijn
voor units met afgedichte kamers uitgerust met ventilator.
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6.15 Condensaatafvoer verbinding cv ketel

BELANGRIJK
De cv ketel heeft een interne sifon voor condensafvoer. Installeer de slang "B" door deze op zijn plaats te drukken. Vul de
sifon voor inbedrijfstelling met ca. 0,5L water en sluit de slang aan op het sifon/stankafsluiter.

LET OP: HET APPARAAT MAG NOOIT WORDEN GEBRUIKT MET DE SIFON LEEG!
ANDERS BESTAAT HET GEVAAR VOOR VERSTIKKING DOOR DE EMISSIE VAN DE ROOKGASSEN.
HET IS NOODZAKELIJK DE CONDENSAFVOER AANSLUITING AAN TE SLUITEN OP HET RIOOL
NETWERKSYSTEEM ZODAT DE VLOEISTOF NIET KAN BEVRIEZEN.

6.16 Elektrische aansluitingen binnen unit

WAARSCHUWING
VOOR ALLE ACTIES DIE HET VERWIJDEREN VAN DE MANTEL VEREIST, ONTKOPPEL DE BINNEN UNIT
VAN DE VOEDING VIA DE HOOFDSCHAKELAAR
RAAK DE ELEKTRISCHE COMPONENTEN IN GEEN GEVAL AAN MET DE GESLOTEN HOOFDSCHAKELAAR!
ER IS RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN MET RISICO OP LETSEL OF DOOD!
Het apparaat moet worden aangesloten op een effectief aardingssysteem, zoals voorzien door de huidige
veiligheidsvoorschriften. Laat de efficiëntie en geschiktheid van het aardingssysteem controleren door
professioneel gekwalificeerd personeel. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt
door een gebrek aan aarding van het systeem.
De binnen unit is voorbedraad en voorzien van een driepolige kabel, zonder stekker, voor aansluiting op de elektrische leiding.
De verbindingen met het net moeten worden gemaakt met een permanente verbinding, welke is uitgerust met een bipolaire
schakelaar waarvan de contacten een minimale opening van ten minste 3 mm hebben, tussenliggende zekeringen van max. 3A
tussen de binnen unit en de lijn. Zorg ervoor dat u de polariteiten respecteert (230V wissel: bruine draad/N=0volt:blauwe
draad/AARDE:geel-groene draad) in de verbindingen met de elektrische lijn.
Het is ook mogelijk om een deugdelijke stekker voor zien van randaarde aan het kabel uiteinde te monteren. En de stekker in een
geaard stopcontact te plaatsen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de polariteit van de draden
De voedingskabel van het apparaat MAG NIET DOOR DE GEBRUIKER WORDEN VERVANGEN. Als de
kabel beschadigd raakt, schakelt u het apparaat uit en laat u de kabel alleen vervangen door
professioneel gekwalificeerd personeel. Gebruik in geval van vervanging alleen kabel "HAR H05 VV-F"
3x0,75 mm2 met max. uitwendige diameter van 8 mm.
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Procedure
1. Verwijder het voorpaneel (zie “15.7 Buitengewoon onderhoud en vervanging van warmtepompcomponenten” op pag. 91)
2. Sluit de kabels aan op de juiste aansluitklemmen zoals aangegeven in het diagram en zorg ervoor dat de kabels door de kabelwartels
aan de onderkant van de cv ketel lopen (zie “fig. 35 -” op pagina 27)
3. Bevestig vervolgens de kabels met kabelbinders.

Elektrische gegevens
Buiten unit
Stroomaansluiting
Automatische stroomonderbreker
Voedingsdoorsnede van de kabel

MOD.
"
A
mm2

Binnen unit
Stroomaansluiting
Automatische stroomonderbreker

MOD.
"
A

04
16
3x2,5

06
220-240V 50 Hz

08
20
3x4,0

08
220-240V 50 Hz
2

Aanbevolen kabel H05RN-F of zoals geïnstalleerd. Zie specifieke wetgeving. De klant moet de automatische stroomonderbreker
installeren.
Communicatiekabel tussen binnen- en buiten unit

MOD.

Bedradingsgrootte (afgeschermde kabel)

mm2

Communicatiekabel tussen binnen unit en afstandsbediening
Kabel
Bedradingsgrootte
Maximale lengte

MOD.
m

04

06

08

3x0,75
04

06
08
5 draden (afgeschermde kabel)
AWG18-AWG16 (0.75~1.25mm2)
50

Zicht op de binnen unit zonder frontpaneel en zonder paneelwarmtepomp elektrische box

LEGENDA
2 Elektronisch warmtepompbord
3 Bedradingsbord
3a Klemmenstrook J5, J6, J3

5 Elektrische doos cv ketel
56 Expansievat
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OPMERKING
Sluit de communicatiekabel aan tussen de binnenunit en de buitenunit en houdt daarbij de correspondentie van de letters die op de
terminals worden aangegeven (P met P, Q met Q, E met E).
Verbind de communicatiekabel tussen de binnen unit en de afstandsbediening en houdt daarbij de correspondentie van de letters
die op de terminals worden aangegeven (A met A, B met B ....).
Verbindingen tussen het klemmenstrook van de binnen unit en installatiecomponenten
Alarm op afstand

2-wegklep (SV2)

OPMERKING
De SV2-klep wordt aangedreven wanneer de warmtepomp in de HEAT-modus (verwarm-modus) werkt.
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Kamerthermostaat (AAN/UIT - HEAT/COOL via digitale ingang)
Extern AAN/UIT (thermostaat)

Extern COOL/HEAT (thermostaat)

Methode

AAN /
UIT

A

B

HEAT
/ COOL

√

√

Digitaal ingangseffect

Afstandsbediening

De werkingsmodus wordt bepaald door de digitale
ingang. Het apparaat staat AAN in de COOL-modus
wanneer L1-C is gesloten.
Het apparaat staat AAN in de HEAT modus wanneer H-L1
is gesloten.
Als beide digitale ingangen gesloten zijn, staat het
apparaat AAN in de COOL-modus.

De gebruiker kan alleen
de gewenste waterstroomtemperatuur
instellen.

Het apparaat staat AAN wanneer de digitale ingang is
gesloten.
Het apparaat werkt in de modus die door de controller is
gedefinieerd.

De gebruiker kan de
OPERATION-mode en
de gewenste
waterstroomtemperatuur
instellen.

Instelling*

OPMERKING
Voor meer informatie raadpleegt u paragraaf 8.8 Kamerthermostaat (AAN/UIT – HEAT/COOL via digitale ingang)
Additional Heating Source (cv ketel)
Verbinding al gemaakt in de fabriek.

Buitencirculatiepomp (P_o)

Voltage
Maximale lopende stroom
Dikte van bedrading

220-240VAC
0.2 A
0,75 mm2
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Gebruikersinterface
Gebruik afgeschermde draad en aard de draad.
OPMERKING
Dit apparaat ondersteunt het Modbus RTU communicatieprotocol.
Verbind de communicatiekabel tussen de binnenunit en de afstandsbediening en
houd daarbij de correspondentie van de letters aangegeven op de terminals (A met
A, B met B ....).
Procedure:
1. Verwijder het achterste deel van de gebruikersinterface.
2. Sluit de kabel aan op de juiste aansluitklemmen zoals op de afbeelding
3. Bevestig het achterste deel van de gebruikersinterface

6.17 Elektrische aansluitingen buiten unit
WAARSCHUWING
■ Er moet een werkschakelaar of een ander middel, met een contactscheiding van ten minste 3 mm tussen alle polen, worden
ingebouwd in de vaste bedrading in overeenstemming met relevante lokale wet- en regelgeving.
■ Schakel de voeding uit voordat u aansluitingen maakt.
■ Knijp nooit gebundelde kabels samen en zorg ervoor dat ze niet in contact komen met de leidingen en scherpe randen. Zorg
ervoor dat er geen externe druk wordt uitgeoefend op de aansluitingen.
■ Alle bedrading en componenten moeten worden geïnstalleerd door een erkende elektricien en moeten voldoen aan de
relevante lokale wet- en regelgeving.
■ De veldbedrading moet worden uitgevoerd in overeenstemming met het bedradingsschema dat bij het apparaat is geleverd
en de onderstaande instructies.
■ Zorg ervoor dat u een speciale voeding gebruikt. Gebruik nooit een voeding die door een ander apparaat wordt gedeeld.
■ Zorg ervoor dat u een aarde legt. Aard het apparaat niet op een leiding, overspanningsbeveiliging of telefoonaarde.
Onvolledige aarding kan elektrische schokken veroorzaken.
■ Installeer een aardlekschakelaar. Als u dit niet doet, kan dit een elektrische schok veroorzaken.
■ Installeer de vereiste zekeringen of stroomonderbrekers.
OPMERKING
■ Installeer een differentieelschakelaar met de volgende kenmerken:
- interventiewaarde gelijk aan 30 mA
- uitschakeltijd minder dan 0,1 s
- dat deze compatibel is met de omvormer (bestand tegen hoogfrequente
elektromagnetische storingen) om onnodige ingrepen te voorkomen
1. Verwijder het zijpaneel (1).
2. Maak de aansluitingen volgens de bedradingsschema's van het apparaat
3. Sluit het apparaat opnieuw.

OPMERKING
Het apparaat is uitgerust met een omvormer. Het installeren van een vermogensfactorcorrectie vermindert niet alleen het
effect van vermogensfactorverbetering, maar kan ook een abnormale verwarming van de condensor veroorzaken als
gevolg van hoogfrequente golven. Installeer geen vermogensfactor apparaat omdat het het apparaat kan beschadigen.
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7. AFSTANDSBEDIENING - GEBRUIKERSMENU
7.1 Toetsenbord en display

Statuspictogrammen

*: functie niet actief.
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7.2 Menustructuur
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7.3 Startpagina (HOME PAGE)
U kunt de startpagina's gebruiken om instellingen voor te lezen
en te wijzigen die bedoeld zijn voor dagelijks gebruik. Afhankelijk
van de systeemlay-out zijn de volgende startpagina's mogelijk:

7.4 Scherm ontgrendelen
Als het pictogram
op het scherm staat, is de controller
vergrendeld. De pagina wordt weergegeven:

■ Kamertemperatuur (ROOM)
■ Waterstroomtemperatuur (MAIN)
Afhankelijk van systeemtemperatuur type instelling
(waterstroomtemperatuur/kamertemperatuur) ingesteld op de
controller van het apparaat Zie voor meer informatie paragraaf
“8.7 Temp. Type-instelling (om de interne temperatuur sensor van
de regelaar als kamerthermostaat te activeren)”.
De volgende tabel toont de mogelijke combinaties:

Druk op een willekeurige toets, het pictogram
Druk lang op de "UNLOCK"-toets. Het pictogram
de interface kan worden bediend.

knippert.
verdwijnt,

De interface wordt vergrendeld als er lange tijd geen overdracht
is (ongeveer 60 seconden, dit kan worden ingesteld via de
interface, SERVICE-INFORMATION). Als de interface
ontgrendeld is, houdt u "UNLOCK" lang ingedrukt, de interface
wordt vergrendeld.

Opmerking voor homepage 2
Het scherm B verschijnt als de afstandsbediening (die is
uitgerust met een interne temperatuur sensor) is ingesteld
als kamerthermostaat.
Zie voor meer informatie paragraaf “8.7 Temp. Typeinstelling (om de interne temperatuur sensor van de
regelaar als kamerthermostaat te activeren)”.
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7.5 Bediening AAN/UIT schakelen
Gebruik de interface om het apparaat in of uit te
schakelen voor ruimteverwarming of -koeling.
■ Het AAN/UIT zetten van het apparaat kan worden geregeld
via de interface, als de ROOM THERMOSTAT op NON staat.
(Zie ROOM THERMOSTAT SETTING (instelling voor kamerthermostaat) in paragraaf “8.8 Kamerthermostaat (AAN/UIT HEAT/COOL door digitale invoer)”)
■ Druk op "◄", "▲" op de startpagina, de zwarte cursor
verschijnt:
7.6 Wijzig het water- en kamerinstelpunt
Om het waterinstelpunt te wijzigen vanaf pagina A van de
startpagina, drukt u op de cursor '' ▼'' om het instelpunt te
selecteren en gebruikt u vervolgens de cursors '' ▼'', '' ▲'' om
het werksetpoint van de ' water.
1) Wanneer de cursor aan de kant van de ruimtemodus staat
(inclusief de warmtemodus (heat mode) , de koelmodus
(cool mode)
en de automatische modus A), drukt u op de
toets "AAN/UIT" om de werkingsmodus in of uit te schakelen.

Om vervolgens het kamerinstelpunt te wijzigen, drukt u op de
cursor " ►" om naar pagina B van de startpagina te gaan.

Om het kamerinstelpunt te wijzigen, drukt u op de cursor '' ▼''
om het instelpunt te selecteren en gebruikt u vervolgens de
cursors' '' ▼ '', '' ▲'' 'om het kamerinstelpunt te wijzigen.

Als de ROOM THERMOSTAT is ingesteld op YES (zie voor
meer informatie paragraaf “8.8 Kamerthermostaat (AAN/UIT HEAT/COOL door digitale ingang)”) wordt het apparaat AAN/
UIT gezet door de kamerthermostaat, als u op AAN/UIT drukt
op de afstandsbediening wordt de pagina niet weergegeven:
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Als u
selecteert…
HEAT
COOL

AUTO

7.7 De bedieningsmodus van de ruimte aanpassen
(HEAT/COOL/AUTO)
■ De bedieningsmodus van de ruimte aanpassen via de
interface
Ga naar MENU>RUIMTE BEDRIJFSMODUS. Druk op ''OK'', de
pagina verschijnt:

Werkmodus
Altijd HEAT MODE
Altijd COOL MODE
De SW bepaalt automatisch, op basis van
de buitenluchttemperatuur, of het
apparaat in de modus HEAT of COOL
wordt geactiveerd. Zie ook paragraaf “7.7
Werkingsmodus van de ruimte aanpassen
(HEAT / COOL / AUTO)”.

■ Als de kamerthermostaat en modusinstelling zijn ingesteld op
YES (zie voor meer informatie paragraaf "Kamerthermostaat
(AAN/UIT - HEAT/ COOL) via digitale ingang".) De
bedrijfsmodus van het apparaat wordt bepaald door de
kamerthermostaat, als u de modus probeert in te stellen met de
afstandsbediening, verschijnt de pagina:

7.8 Gebruikersmenu
U kunt het gebruikersmenu gebruiken om instellingen en
parameters te lezen en te configureren.
Druk bij de startpagina op ''MENU'', de menustructuur verschijnt:
■ U kunt drie modi selecteren, waaronder HEAT (warm), COOL
(koel) en AUTO (automatisch) MODE. Gebruik de ''◄'', '' ►'' om
te bladeren, druk op ''OK'' om te selecteren. Als er alleen de
modus verwarmen(koelen) is, verschijnt de pagina:

■ De bedieningsmodus kan niet worden gewijzigd. zie COOL
MODE SETTING in de gebruikershandleiding.

Gebruik '' ▼'' - ''▲'' om te scrollen/navigeren in het menu.
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7.9 Werkingsmodus (OPERATION MODE)
Zie "7.7 De bedieningsmodus van de ruimte aanpassen
(HEAT/COOL/AUTO)".
7.10 Vooraf ingestelde temperatuur
(PRESET TEMPERATURE)
PRESET TEMPERATURE (ookwel de vooraf ingestelde
temperatuur) heeft de volgende opties:
PRESET TEMP. \ WEATHER TEMP.SET \ ECO MODE.
De PRESET TEMP. functie wordt gebruikt om een ander
temperatuurinstelpunt in te stellen op 6 verschillende
periodes. Het apparaat zal werken voor het toekennen
van het instelpunt
in de
werkmodus
bepaald
door
de gebruikersinterface of door digitale ingangen.
■ PRESET TEMP. = Vooraf ingestelde temperatuur
■ DE PRESET TEMP. functie is uitgeschakeld in de volgende
omstandigheden:
1) De AUTO MODE is actief.
2) TIMER of WEEKLY SCHEDULE (wekelijkse schema) is actief
■ Ga naar MENU>PRESET TEMPERATURE>PRESET TEMP.
Druk op ''OK''. De volgende pagina verschijnt:

Gebruik ''◄ '', '' ► '', '' ▼'', '' ▲'' om te scrollen en gebruik
'' ▼ '', '' ▲''om de tijd en de temperatuur aan te passen.
Stel zes periodes in en er kunnen zes temperaturen worden
ingesteld.
Bijvoorbeeld: Nu is de tijd 8:00 en de temperatuur is 30°C. We
stellen de PRESET TEMP als volgde tabel in. De volgende
pagina verschijnt:

OPMERKING
De PRESET TEMP. functie kan worden gebruikt in de
verwarmingsmodus of de koelmodus. Maar als de
bedieningsmodus wordt gewijzigd, moet de PRESET TEMP.
functie opnieuw worden ingesteld.
Gebruik ''◄ '', '' ►'', '' ▼'', '' ▲'' om te scrollen en gebruik '' ▼
'', ''▲'' om de tijd en de temperatuur aan te passen.
Wanneer de cursor op '' ■'' staat, zoals op de volgende pagina:

BUITEN TEMPERATUUR REGELING
■ WEATHER TEMP.SET = instelling van de buitentemperatuur
■ De functie WEATHER TEMP.SET wordt gebruikt om de
gewenste waterstroomtemperatuur automatisch in te stellen,
afhankelijk van de buitenluchttemperatuur. Tijdens warmer weer
wordt de vraag naar ruimteverwarming verminderd. Om te
voorkomen dat de warmtepomp een te hoge waterstroomtemperatuur produceert voor het primaire circuit kan de functie
WEATHER TEMP.SET worden gebruikt om de efficiëntie te
maximaliseren en de bedrijfskosten te verlagen.
Ga naar MENU> PRESET TEMPERATURE> WEATHER TEMP.
SET. Druk op ''OK''.
De volgende pagina verschijnt:

Drukt u op ''OK'' en de ''■'' wordt '' ''. Timer 1 is geselecteerd.
U drukt opnieuw op ''OK'' en de ''
'' wordt ''■''. Timer 1 is niet
geselecteerd.
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Ga naar "NO", druk op "OK" om terug te keren naar de startpagina, ga
naar "YES", druk op "OK" om WEATHER TEMP.SET te resetten.

■ WEATHER TEMP. SET heeft vier soorten curven:

- curven van de hoge temperatuurinstelling voor verwarmingsmodus,
- curven van de lage temperatuurinstelling voor verwarmingsmodus,
- curven van de hoge temperatuurinstelling voor koelmodus,
- curven van de lage temperatuurinstelling voor koelmodus.

Als de HEAT MODE is ingesteld voor HIGH temperatuur, zijn
voor de verwarmingsmodus alleen de klimatologische krommen
HIGH temperatuur beschikbaar.
Als de HEAT MODE is ingesteld voor LOW temperatuur, zijn
voor de verwarmingsmodus alleen de klimatologische krommen
HIGH temperatuur beschikbaar.
Als de COOL MODE is ingesteld voor HIGH temperatuur, zijn
voor de koelmodus alleen de klimatologische krommen HIGH
temperatuur beschikbaar.
Als de COOL MODE is ingesteld voor LOW temperatuur, zijn
voor de verwarmingsmodus alleen de klimatologische krommen
LOW temperatuur beschikbaar.

ECO MODE
ECO MODE wordt gebruikt om 's nachts energie te besparen
De ECO MODE functie is alleen beschikbaar wanneer het
apparaat in HEAT MODE werkt.
Als de ECO-modus is geactiveerd, wordt
op de startpagina
weergegeven. Ga naar MENU> PRESET TEMPERATURE>
ECO MODE. Druk op ''OK''. De volgende pagina verschijnt:

■ Raadpleeg de paragraaf van deze handleiding "INSTELLING
COOL MODE /INSTELLING HEAT MODE" in het gedeelte
"INSTELLING VAN HET SYSTEEM" in de installatie- en
onderhoudshandleiding.
■ De gewenste temperatuur (T1S) kan niet worden aangepast
wanneer de temperatuurcurve AAN staat.
■ Als u op ''ON'' drukt, verschijnt het volgende submenu waarin
u een klimaatcurve uit de 8 beschikbare kunt selecteren
(standaard wordt nr. 4 voorgesteld).
NB zijn beschikbaar:

In deze rij ziet u HEAT MODE LOW TEMP. of HEAT MODE
HIGH TEMP. als functie van de T1S-parameterinstelling (LAAG
of HOOG), van de HEAT MODE onder het menu FOR
SERVICEMAN (raadpleeg de installatiehandleiding).

- 8 klimatologische curves per modus: HEAT MODE hoge temperatuur
- 8 klimatologische curves per modus: HEAT MODE lage temperatuur
- 8 klimatologische curves per modus: COOL MODE hoge temperatuur
- 8 klimatologische curves per modus: COOL MODE lage temperatuur
Gebruik ''◄'', '' ►'' om te bladeren. Druk op ''OK'' om te selecteren.

■ Als WEATHER TEMP.SET is geactiveerd, kan de gewenste
temperatuur niet worden aangepast op de interface. Druk op '' ▼ '',
'' ▲'' om de temperatuur op de startpagina aan te passen. De volgende
pagina verschijnt:

Wanneer u op de AAN/UIT knop drukt, wordt de volgende pagina
weergegeven waar u een van de 8 ingestelde weertemperaturen
kunt selecteren.
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7.11 Schema (SCHEDULE)
SCHEDULE menu inhoud is als volgt:
1) TIMER om het dagschema in te stellen (in dit geval is het
schema hetzelfde voor alle dagen van de week).
2) WEEKLY SCHEDULE om het weekschema in te stellen (om
voor elke dag van de week een andere instelling in te stellen)
3) TIME om de huidige tijd en datum in te stellen.
TIMER
Als de weekplanningsfunctie is ingeschakeld, is de timer
uitgeschakeld en is de laatste instelling van kracht. Als de timer
is geactiveerd, wordt
weergegeven op de startpagina.
Gebruik ''◄'', '' ►'' om te scrollen. Druk op ''OK'' om te
selecteren.
Wanneer de cursor op start/einde schuift, zoals op de volgende
pagina.

Druk op ''OK'' of '' ►'' om de tijd in te stellen. De volgende pagina
verschijnt:
■ Gebruik '' ◄ '', '' ►'', '' ▼'', '' ▲'' om te bladeren en gebruik
'' ▼'', '' ▲'' om de tijd, de modus en de temperatuur aan te
passen.
Ga naar "■", druk op "OK" om te selecteren of de selectie
ongedaan te maken ( de timer is geselecteerd, de timer is
niet geselecteerd). Er kunnen zes timers worden ingesteld.
Als u de TIMER wilt annuleren, verplaatst u de cursor naar ,
druk op "OK", de wordt , de timer is niet actief.
Bijvoorbeeld:
Zes timers zijn ingesteld als volgt:
Gebruik ''◄ '', '' ►'' om te scrollen en gebruik '' ▼'', '' ▲'' om de
tijd aan te passen.
OPMERKING
Als HEAT MODE LOW TEMP. of HEAT MODE HIGH TEMP. uit
is, is ECO MODE niet actief. Zet AAN om het te activeren.
HEAT MODE
UIT

ECO TIMER
UIT

UIT

AAN

AAN

AAN

BESCHRIJVING
ECO functie is niet aftief
ECO functie is actief in
periodes
ECO functie is altijd
actief

De eenheid werkt als volgt:
De werking van de controller op het volgende tijdstip (zie
volgende bladzijde) :
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OPMERKING
Als de starttijd hetzelfde is als de eindtijd, is de timer niet
actief.
Wekelijkse schema (WEEKLY SCHEDULE)
Als de timerfunctie op het wekelijkse schema is uitgeschakeld, is
de latere instelling van kracht. Als WEEKLY SCHEDULE is
geactiveerd, wordt
weergegeven op de startpagina.
Ga naar MENU> SCHEDULE> WEEKLY SCHEDULE. Druk op
''OK''. De volgende pagina verschijnt:

Gebruik "◄ ", " ►", " ▼", " ▲" om te scrollen en de tijd, de
modus en de temperatuur aan te passen. Timers kunnen worden
ingesteld, inclusief starttijd en eindtijd, modus en temperatuur.
Hoe kunt u WEEKLY SCHEDULE annuleren?
Annuleer het schema: selecteer eerst de dagen van de week.
Gebruik "◄ ", " ►" om te scrollen.

Selecteer eerst de dagen van de week die u wilt plannen.
Gebruik "◄ ", " ►" om te scrollen, druk op "OK" om de dag te
deselecteren."
" betekent dat de dag is geselecteerd.
Gebruik "◄ ", " ►" om naar CANCEL (annuleren) te gaan, druk
op "OK" om het schema te annuleren. Als u WEEKLY
SCHEDULE wilt afsluiten, drukt u op "BACK".
OPMERKING
De TIMER of WEEKLY SCHEDULE is niet actief als het
apparaat is ingesteld om te worden geactiveerd door ROOM
THERMOSTAT of via digitale invoer.
Gebruik "◄" of " ►" om naar SET te gaan, druk op "OK". De
maandag tot en met vrijdag zijn geselecteerd om te worden
gepland en ze hebben hetzelfde schema.
De volgende pagina's verschijnen:

TIJD (dag en uur instellen)
De functie tijd (TIME) wordt gebruikt om de lokale actuele tijd en
datum in te stellen. Ga naar MENU> SCHEDULE> TIME. Druk
op ''OK''. De volgende pagina verschijnt:
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Gebruik ''◄ '', '' ►'' om te scrollen en gebruik '' ▼'', '' ▲'' om
de tijd aan te passen.
OPMERKING
■ ECO MODE heeft de hoogste prioriteit, TIMER of WEEKLY
SCHEDULE heeft de tweede prioriteit en de PRESET TEMP. of
WEATHER TEMP. SET heeft de laagste prioriteit.

Gebruik ''ON/ OFF'' om AAN of UIT te selecteren.
Als CURRENT STATE (huidige staat) op OFF (uit) staat, is
SILENT MODE ongeldig.
Wanneer u SILENT MODE selecteert en op ''OK'' of op '' ►''
drukt, verschijnt de volgende pagina:

■ De PRESET TEMP. of WEATHER TEMP. SET wordt niet
actief wanneer de ECO MODE actief is. In dit geval moet de
PRESET TEMP. of WEATHER TEMP. SET worden gereset.
■ TIMER of WEEKLY SCHEDULE wordt niet beïnvloed
wanneer ECO MODE actief is. TIMER of WEEKLY SCHEDULE
wordt geactiveerd wanneer ECO MODE niet actief is.
■ TIMER en WEEKLY SCHEDULE hebben dezelfde prioriteit.
De laatst ingestelde functie is actief. De PRESET TEMP. wordt
niet actief wanneer TIMER of WEEKLY SCHEDULE actief is.
■ De WEATHER TEMP. SET wordt niet beïnvloed door de
instelling van TIMER of WEEKLY SCHEDULE.
■ PRESET TEMP. en WEATHER TEMP. SET hebben dezelfde
prioriteit. De laatst ingestelde functie is actief.
7.12 Opties (OPTIONS)
Inhoud van het opties-menu is als volgt:
1) Stil modus (SILENT MODE)
2) Vakantie modus (HOLIDAY AWAY)
3) Vakantie thuis (HOLIDAY HOME)
4) Back-up verwamer (BACKUP HEATER)

U kunt ''▼'', ''▲'' gebruiken om niveau 1 of niveau 2 te
selecteren. Druk op ''OK''.
Als de stille TIMER is geselecteerd, drukt u op "OK" om in te
voeren. De volgende pagina verschijnt.

Stille modus (SILENT MODE)
De SILENT MODE wordt gebruikt om het geluid van het apparaat
te dempen. Het vermindert echter ook de verwarmings-/
koelcapaciteit van het systeem. Er zijn twee stille modus niveaus.
Niveau 1 is stiller dan niveau 2, daarnaast neemt de verwarmingof koelcapaciteit af.
Er zijn twee methoden om de stille modus te gebruiken:
1) altijd stille modus;
2) stille modus o.b.v. timer.
■ Ga naar de startpagina om te controleren of de stille modus
is geactiveerd. Als
wordt weergegeven op de startpagina, is
de stille modus is geactiveerd.
■ Ga naar MENU> OPTIONS> SILENT MODE. Druk op ''OK''.
De volgende pagina verschijnt:

Er zijn twee timers om in te stellen. Ga naar “■”, druk op ''OK''
om te selecteren of om de selectie ongedaan te maken.
Als beide periodes niet zijn geselecteerd, werkt de stille
modus altijd. Anders werkt het volgens de periode.
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VAKANTIE WEG (HOLIDAY AWAY)
■ Als de functie HOLIDAY AWAY actief is, wordt
weergegeven op de startpagina.
Deze functie wordt gebruikt om de activiteiten van het apparaat
te "verlaten" en alle antivriesfuncties nog steeds actief te
houden in geval van een langdurige afwezigheid (bijv. vanwege
een vakantie). Met de functie kunt u ook alle vorige instellingen
aan het einde van de stem hebben.
Ga naar MENU> OPTIONS> HOLIDAY AWAY. Druk op ''OK''.
De volgende pagina verschijnt:

VAKANTIE THUIS (HOLIDAY HOME)
De HOLIDAY HOME functie wordt gebruikt om af te wijken van de
normale schema's zonder deze tijdens de vakantie (thuis) te hoeven
wijzigen.
■ Tijdens uw vakantie kunt u de vakantiemodus gebruiken om af te
wijken van uw normale schema's zonder deze te hoeven wijzigen.

Periode

Vervolgens…

Voor en na uw vakantie

Uw normale schema's worden gebruikt.

Tijdens uw vakantie

De geconfigureerde vakantieinstellingen worden gebruikt.

Om de vakantiemodus te activeren of te deactiveren: Gaat u naar
MENU> OPTIONS> HOLIDAY HOME. Druk op ''OK''. De volgende
pagina verschijnt:

Gebruik ''ON/OFF'' om ''AAN'' of ''UIT'' te selecteren en gebruik
''◄ '', '' ►'', '' ▼'', '' ▲'' om te bladeren en aan te passen.
Als de CURRENT STATE UIT is, is de HOLIDAY HOME UIT. Als
de CURRENT STATE AAN is, is de HOLIDAY HOME AAN.
Gebruik '' ▼'', '' ▲'' om de datum aan te passen.
Dan kunt u het volgende doen:
1) Configureer de vakantie. configureer de volgende instellingen:
2) Activeer de vakantiemodus (HOLIDAY MODE).
Ga naar MENU> OPTIONS> HOLIDAY AWAY. Druk op ''OK''.
Gebruik ''ON/OFF'' om ''AAN'' of ''UIT'' te selecteren en gebruik
''◄ '', '' ►'', ' '▼'', ''▲'' om te bladeren en aan te passen.

BACK-UPVERWARMING (ELEKTRISCHE BOOSTER)

OPMERKING
■ Als de SWW-modus (DHW MODE) in de HOLIDAY AWAY-functie is
ingeschakeld, is de door de gebruiker ingestelde DESINFECT functie
niet actief.
■ Als de vakantiefunctie (HOLIDAY AWAY) is ingeschakeld, zijn de
timer en het weekschema (WEEKLY SCHEDULE) niet actief.
■ Als de CURRENT STATE op OFF staat, is de HOLIDAY AWAY UIT.
■ Als de CURRENT STATE op ON staat, is de HOLIDAY AWAY AAN.
■ Als HOLIDAY AWAY is ingeschakeld, accepteert de afstandsbediening geen bevelen.
■ De anti-legionella modus (DESINFECT) wordt geactiveerd om 23:00
uur op de dag vóór uw terugkeer van uw vakantie.
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7.13 Kinderslot (CHILD LOCK)
De Kinderslot-functie (CHILD LOCK) wordt gebruikt om
kinderfouten te voorkomen. De modusinstelling en temperatuurinstelling kunnen worden vergrendeld of ontgrendeld met de
functie CHILD LOCK (wachtwoord=123). Ga naar MENU>
CHILD LOCK. De pagina wordt weergegeven:

Voer het juiste wachtwoord in, de volgende pagina verschijnt:

FOUTCODE (ERROR CODE)
Foutcode, ofwel ERROR CODE wordt gebruikt om aan te
geven wanneer de fout of beschermingsfunctie is opgetreden
en geeft de betekenis van de foutcode weer.

Druk op ''OK'', de volgende pagina verschijnt:

Druk op ''OK'' om het gemiddelde van de foutcode weer te geven:
Gebruik '' ▼'', '' ▲'' om te bladeren, en ''UNLOCK'' om te
ontgrendelen, selecteer LOCK of UNLOCK. De temperatuur kan
niet worden aangepast wanneer de temperatuur is vergrendeld.
De modus kan niet worden gewijzigd wanneer de modus is
vergrendeld. Als u ze wilt wijzigen, moet u ze ontgrendelen met
de functie CHILD LOCK.
7.14 Service informatie
Over service informatie
De inhoud van het service-informatiemenu is als volgt:
1) service call: om te controleren of er contact is opgenomen met
de service;
2) error code: om de betekenis van de foutcode te controleren;
3) parameter: om de bedrijfsparameters te herzien;
4) display: om het display in te stellen.
■ Ga naar MENU> SERVICE INFORMATION. Druk op ''OK''.

PARAMETER
De parameterfunctie wordt gebruikt om de belangrijkste
werkparameters weer te geven.

SERVCE CALL
De volgende pagina verschijnt:
■ De service call kan de servicetelefoon of het mobiele nummer
weergeven. Het installatieprogramma kan het telefoonnummer
invoeren. Zie ''8.12 Service call''
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SCHERM (DISPLAY)
De displayfunctie wordt gebruikt om de interface in te stellen, de
belangrijkste items zijn taal (language), achtergrondverlichting
(backlight), zoemer (buzzer) en schermvergrendelingstijd (screen
lock time):

OPMERKING

Gebruik ''OK'' om in te voeren en gebruik ''◄ '', '' ►'', '' ▼'', ''
▲'' om te bladeren. Informatie: IT (Italiaans), EN (Engels), etc
7.15 Werkings Parameter (operation parameter)
In dit menu kan de installateur of onderhoudstechnicus
alle bedieningsparameters bekijken.
■ Ga op de startpagina naar
MENU> OPERATION PARAMETER.
■ Druk op ''OK''. Er zijn vijf pagina's voor de bedieningsparameter. Gebruik '' ▼'', '' ▲'' om te bladeren.

Als een parameter niet is geactiveerd (of beschikbaar), geeft
de parameter "--" weer.
7.16 Het service menu (FOR SERVICEMAN)
Over het service menu: FOR SERVICEMAN wordt gebruikt
voor installatie en service engineer.
■ De samenstelling van apparatuur instellen.
■ Parameters instellen.
Ga naar MENU> FOR SERVICEMAN. Druk op ''OK''.

Hoe sluit u FOR SERVICEMAN af?
Als u alle parameters hebt ingesteld.
Druk op ''BACK'', de volgende pagina verschijnt:

Selecteer ''YES'' en druk op ''OK'', u verlaat nu het menu.
OPMERKING
Wanneer u het menu FOR SERVICEMAN verlaat, wordt
het apparaat automatisch uitgeschakeld.
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De tabellen tonen hoe het setpoint (T1S) verandert met de buitentemperatuur (T4) voor de verschillende beschikbare klimaatcurven.
7.17 Weertemperatuur instelling voor koelmodus (COOL MODE)

7.18 Weertemperatuur instelling voor verwarmingsmodus (HEAT MODE)
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8 AFSTANDSBEDIENING – SERVICE MENU
8.1 Hoe gaat u naar het service menu?
Zie ''7.16 Het service menu FOR SERVICEMAN'' op pagina 46
Ga naar MENU> FOR SERVICEMAN. Druk op ''OK''

Het wachtwoord is 666 of 234.
Gebruik ◄ ► om te navigeren en gebruik ▼▲
om de numerieke waarde aan te passen. Druk op
''OK''. De volgende pagina wordt weergegeven:
Gebruik ▼▲ om te bladeren en gebruik "OK" om
het submenu te openen voor het instellen van de
parameters.

OPMERKING
AAN/UIT via digitale ingang of schakelaar. (Zie kamerthermostaat)
COOL/HEAT-modusbeheer door digitale invoer. (Raadpleeg kamerthermostaat)

Beschrijving van de termen
De termen met betrekking tot dit apparaat worden weergegeven in de onderstaande tabel
ID
T1
T1B
T1S
T2
T2B
T3
T4
T5 (niet gebruikt)
Th
Tp
TW_in
TW_out
AHS
IBH1 (niet gebruikt)
IBH2 (niet gebruikt)
TBH (niet gebruikt)
Pe

Omschrijving
Aanvoerwatertemperatuur van de eenheid of van de backup verwarming (indien aanwezig)
Aanvoerwatertemperatuur naar het systeem gestuurd (in geval van een extra verwarmingsbron
terwijl een cv ketel is geïnstalleerd)
Streeftemperatuur
Temperatuur van koelmiddel aan uitlaat/inlaat van platenwarmtewisselaar in warmte-/ koel modus
Temperatuur van koelmiddel bij inlaat/uitlaat van platenwarmtewisselaar in warmte-/ koelmodus
Temperatuur van de buis aan de uitlaat/inlaat van de condensor in de modus koelen/verwarmen
Buitenluchttemperatuur
Temperatuur van sanitair warm water (gemeten door de temperatuur sensor geïnstalleerd op de SWW-tank)
Koelmiddel zuigtemperatuur
Koelmiddel aanvoertemperatuur
Inlaatwatertemperatuur van platenwarmtewisselaar
Uitgangswatertemperatuur van platenwarmtewisselaar
Extra warmtebron (bijvoorbeeld een cv ketel)
De eerste fase van de back-upverwarming (indien geïnstalleerd)
De tweede fase van de back-upverwarming (indien geïnstalleerd)
Back-upverwarming in de tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik (indien geïnstalleerd)
Koelmiddel verdampt/condenseert druk in koel/warmte-modus
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8.2 Het service menu (FOR SERVICEMAN)
ALLE AANPASSINGEN IN DIT HOOFDSTUK KUNNEN ALLEEN WORDEN UITGEVOERD DOOR
GEKWALIFICEERD PERSONEEL
De volgende afbeeldingen zijn slechts voorbeelden, raadpleeg de volgende paragrafen voor de juiste instelling van de parameters.
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8.3 Instelling sanitair warm water modus (DHW MODE SETTING)
OPMERKING
Als DHW MODE is ingesteld op "NON", is de functie
niet beschikbaar en kan deze dus niet door de gebruiker
worden geselecteerd.
De tapwaterproductie wordt gegarandeerd door de in de
binnen unit geïntegreerde cv ketel. Het SWW-instelpunt
moet daarom op de ketelregelaar worden ingesteld (zie
"Aanpassing Sanitair warm water temperatuur" op pagina 65).

Wanneer de cursor op T4CMAX, T4CMIN, dT1SC, dTSC of
t_INTERVAL_C staat, gebruikt u ◄, ► en ▼, ▲ om de
parameter te scrollen en aan te passen.
OPMERKING
Als de COOL MODE is ingesteld op "NON", is de functie niet
beschikbaar en kan deze dus niet door de gebruiker worden
geselecteerd.
T4CMAX is de maximale buitenluchttemperatuur in de
COOL-modus. het apparaat werkt niet als de
buitenluchttemperatuur hoger is.
T4CMIN is de minimale bedrijfstemperatuur van de buitenlucht
in de COOL-modus. Het apparaat wordt uitgeschakeld als
de buitenluchttemperatuur eronder daalt. Het verband tussen
de werking van het apparaat en de buitenluchttemperatuur wordt weergegeven hieronder:

8.4 Instelling koelmodus (COOL MODE SETTING)
De instellingen voor de COOL MODE bestaan uit het volgende:

1. COOL MODE: instellen of de COOL MODE actief is of niet
2. T1S RANGE: Selectie van het bereik van de gewenste uittredetemperatuur
3. T4CMAX: instellen van de maximale bedrijfstemperatuur buitenlucht
4. T4CMIN: instellen van de minimale bedrijfstemperatuur buitenlucht
5. dT1SC: het temperatuurverschil instellen voor het starten van de warmtepomp
6. t_INTERVAL_C: om de stoptijd van de compressor in te stellen vóór de volgende
start in de koelmodus

Om te bepalen of de koelmodus effectief is, gaat u naar MENU>
FOR SERVICEMAN> COOL MODE SETTING. Druk op ''OK''.
De volgende pagina wordt weergegeven:

dT1SC is het temperatuurverschil tussen T1 (werkelijke
uitlaatwater temperatuur) en T1S (beoogde uitlaatwater
temperatuur) voor het starten van het apparaat in de
koelmodus. Alleen wanneer T1 hoog genoeg is, wordt
het apparaat ingeschakeld en wordt het uitgeschakeld als T1
tot een bepaalde waarde daalt. Zie het diagram hieronder:

Opmerking over werking:
Minimale wateruitlaattemperatuur (Twout min) volgens de
buitenluchttemperatuur gemeten door de T4-sensor.

Wanneer de cursor op COOL MODE staat, gebruik ◄, ► om
''YES'' of ''NO'' te selecteren. Druk vervolgens op ''OK'' om de
koelmodus in of uit te schakelen. Wanneer de cursor op T1S
RANGE staat. Gebruik ◄, ► om het bereik van de
uitlaatwatertemperatuur te selecteren. Wanneer LOW is
geselecteerd, is de minimale beoogde temperatuur 5°C. Als de
klimatologische curve-functie (komt overeen met "weather
temperature set." in de gebruikersinterface) is ingeschakeld, is
de geselecteerde curve de lage temperatuurcurve. Wanneer
HIGH is geselecteerd, is de minimale beoogde temperatuur
18°C. Als de klimatologische curve-functie (komt overeen met "
weather temperature set." in de gebruikersinterface) is
ingeschakeld, is de geselecteerde curve de hoge temperatuur
curve.

Met instelpunt T1S≤0 start het apparaat opnieuw wanneer
min (T1, Twout) ≥12°C; dus bijvoorbeeld met T1S = 7°C en
dT1SC = 3°C start het apparaat niet opnieuw wanneer T1 = 10
(7+3), maar het kan alleen opnieuw beginnen als T1 en Twout
minstens 12°C bereiken.
Als afstandsbediening is ingesteld als kamerthermostaat
(dankzij de activering van de temperatuur sensor in de
controller) is de parameter dTSC het temperatuurverschil
tussen Ta (interne gemeten kamertemperatuur) en TS
(intern instelpunt kamer temperatuur) kan het apparaat
opnieuw opstarten in de COOL MODE. Zie onderstaande
afbeelding.
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8.5 Instelling verwarmingsmodus (HEAT MODE SETTING)
De instellingen voor de HEAT MODE (verwarmingsmodus)
bestaat uit het volgende:

1. HEAT MODE: instellen of de HEAT-modus actief is of niet
2. T1S-BEREIK: Selectie van het bereik van de gewenste uittredetemperatuur van het water
3. T4HMAX: instellen van de maximale bedrijfstemperatuur buitenlucht
4. T4CMIN: instellen van de minimale bedrijfstemperatuur buitenlucht
5. dTISH: het temperatuurverschil instellen voor het starten van het
apparaat
6. t_INTERVAL_H: om de stoptijd van de compressor in te stellen vóór de
volgende start in de verwarmingsmodus

Wanneer de beoogde uitlaatwatertemperatuur T1S ≥47 is, gaat
het apparaat aan of uit zoals hieronder beschreven:

Om te bepalen of de HEAT MODE effectief is, gaat u naar
MENU> FOR SERVICEMAN> HEAT MODE SETTING. Druk op
''OK''. De volgende pagina wordt weergegeven:
Als de controller is ingesteld als kamerthermostaat (dankzij
de activering van de temperatuur sensor in de controller)
is de parameter dTSH het temperatuurverschil tussen Ta
(interne gemeten kamertemperatuur) en TS (interne
kamer-temperatuur instelpunt) waarbij het apparaat uit gaat.
Zie onder-staande afbeelding:
Wanneer de cursor op HEAT MODE staat, gebruik dan ◄►
om naar ''YES'' of ''NON'' te bladeren en druk op OK om de
verwarmingsmodus in of uit te schakelen. Wanneer de cursor op
het T1S-BEREIK staat, gebruikt u ◄► om naar YES of NON te
bladeren en drukt u op OK om het bereik van de uitlaatwater
temperatuur te selecteren. Wanneer LOW is geselecteerd, is de
maximale doeltemperatuur 55°C. Als de klimatologische curvefunctie (komt overeen met "weather temperature set." in de
gebruikersinterface) is ingeschakeld, is de geselecteerde curve
de lage temperatuurcurve. Wanneer HIGH is geselecteerd, is de
maximale doeltemperatuur 60°C. Als de klimatologische curvefunctie (komt overeen met "weather temperature set." in de
gebruikersinterface) is ingeschakeld, is de geselecteerde curve
de hoge temperatuurcurve.
Wanneer de cursor op T4HMAX, T4HMIN, dT1SH, dTSH of
t_INTERVAL_H staat, gebruikt u ◄► en ▼ ▲ om te bladeren
en de parameter aan te passen.

8.6 Instelling AUTO modus (AUTO MODE SETTING)
Het regelen van de AUTO MODE bestaat vaak uit het volgende:
1. T4AUTOCMIN: instellen van de min. operationele buitenlucht
temperatuur voor koeling
2. T4AUTOHMAX: instellen van de max. operationele buitenlucht
temperatuur voor verwarming
Ga naar MENU> FOR SERVICEMAN> AUTO MODE SETTING
om te bepalen of de AUTO-modus effectief is. Druk op ''OK''. De
volgende pagina wordt weergegeven.

OPMERKING
Als de HEAT MODE is ingesteld op "NON", is de functie niet
beschikbaar en kan deze dus niet door de gebruiker worden
geselecteerd.
T4CMAX is de maximale buitenluchttemperatuur in
de verwarmingsmodus. Het apparaat kan niet werken
als de buitenluchttemperatuur hoger is.
T4CMIN is de minimale bedrijfstemperatuur van de
buitenlucht in de verwarmingsmodus. Het apparaat wordt
uitgeschakeld als de buitenluchttemperatuur eronder daalt.
Het verband tussen de werking van het apparaat en de
buitenluchttemperatuur wordt weergegeven hiernaast:

dT1SH is het temperatuurverschil tussen T1 en T1S voor
het uitschakelen van het apparaat in de verwarmingsmodus.
Wanneer de beoogde uitlaatwatertemperatuur T1S <47 is,
wordt het apparaat in- of uitgeschakeld zoals beschreven:

Gebruik ◄ ► en ▼ ▲ om te scrollen en de parameter aan te
passen.
T4AUTOCMIN is de minimale buitenluchttemperatuur voor
koeling in de automatische modus. Het apparaat wordt uitgeschakeld als de buitenluchttemperatuur lager is in de ruimtekoeling.
T4AUTOHMAX is de maximale operationele buitenluchttemperatuur voor verwarming in de automatische modus. Het
apparaat wordt uitgeschakeld als de buitenluchttemperatuur
hoger is bij gebruik van ruimteverwarming.
Het verband tussen de werking van de warmtepomp en de
buitenluchttemperatuur wordt beschreven in de onderstaande
afbeelding:
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8.7 Temperatuur type-instelling om de interne temperatuursensor van de controller te activeren als kamerthermostaat
(TEMP.TYPE SETTING)
OPMERKING
Via dit submenu kunt u bepalen of het apparaat werkt
volgens het water instelpunt dat naar het systeem is
verzonden en/of op basis van het kamertemperatuur
instelpunt
De TEMP. TYPE SETTING wordt gebruikt om te selecteren of
de waterstroomtemperatuur of kamertemperatuur om de
warmtepomp te regelen AAN/UIT is. Wanneer ROOMTEMP. is
ingeschakeld, wordt de beoogde uitlaatwatertemperatuur
berekend uit klimaat gerelateerde curven.
Om de TEMP.TYPE SETTING in te stellen gaat u naar MENU>
FOR SERVICEMAN> TEMP.TYPE SETTING in te voeren. Druk
op ''OK''. De volgende pagina wordt weergegeven:

Als u WATER FLOW TEMP. instelt op ''NON'' en ROOM TEMP.
instelt op ''YES'', dan wordt de kamertemperatuur op de
hoofdpagina weergegeven en werkt de kamertemperatuur als de
doeltemperatuur. De beoogde temperatuur van het uitlaatwater
kan worden berekend uit de klimaatgerelateerde curven.

8.8 Kamerthermostaat (AAN/UIT - VERWARMEN/KOELEN
via digitale ingang) (ROOM THERMOSTAT)
OPMERKING
In het submenu ROOM THERMOSTAT kunt u de werking van
het apparaat instellen op basis van de status van
digitale ingangen op de besturingsprint van het apparaat.
Om de ROOM THERMOSTAT in te stellen, ga naar MENU>
FOR SERVICEMAN> ROOM THERMOSTAT. Druk op ''OK''. De
volgende pagina wordt weergegeven:

Als u WATER FLOW TEMP. instelt op ''YES'' en ROOM TEMP.
instelt op ''NON'', wordt de waterstroomtemperatuur weergegeven op de startpagina en werkt de waterstroomtemperatuur
als de doeltemperatuur.

Als u WATER FLOW TEMP. instelt op ''YES'' en ROOM TEMP.
instelt op ''YES'', dan wordt de watertemperatuur op de
startpagina weergegeven. Zowel de watertemperatuur als de
kamertemperatuur worden gedetecteerd en wanneer de
watertemperatuur of de kamertemperatuur de
doeltemperatuur bereikt, wordt het apparaat uitgeschakeld.
In deze toestand kan de eerste gewenste uitlaatwatertemperatuur worden ingesteld op de hoofdpagina, de tweede kan
worden berekend op basis van de klimaatgerelateerde curven.
In de verwarmingsmodus is de hoogste de werkelijke doeltemperatuur van de uitlaat, terwijl in de koelmodus de lagere wordt
geselecteerd.

Als u een kamerthermostaat (of een externe schakelaar)
wilt aansluiten voor het activeren en uitschakelen van het
apparaat, moet ROOM THERMOSTAT op ''YES'' worden
ingesteld en moet de MODE SETTING op ''NON'' worden
gezet. Met deze instelling werkt het apparaat alleen in de
modus die is ingesteld als een gebruikersinterface wanneer
de thermostaat het contact sluit.
Als u in plaats daarvan een dubbele contactthermostaat (of
2 externe schakelaars) wilt aansluiten om de activering van het
apparaat in HEAT of COOL te bepalen, moet ROOM
THERMOSTAT op ''YES'' worden ingesteld en moet de MODE
SETTING op ''YES'' worden ingesteld. Met deze instelling werkt
het apparaat in de modus die vereist is door de thermostaat
(of door een van de twee externe schakelaars) en daarom is
het niet mogelijk om het apparaat te activeren of de
bedrijfsmodus te wijzigen via de gebruikersinterface.
Als u het apparaat via digitale ingangen activeert, zijn
de timerfunctie en het weekschema niet beschikbaar;
De temperatuurinstelling kan worden uitgevoerd via de
gebruikersinterface.
OPMERKING

Als ► wordt ingedrukt, geeft de hoofdpagina de kamertemperatuur weer:

"DUAL ROOM THERMOSTAT" mag niet worden gebruikt:
stel deze in op NON.
OPMERKING: De instelling in de gebruikersinterface MOET
overeenkomen met de thermostaatbedrading (of externe
schakelaars). Zie voor meer informatie ook "ELEKTRISCHE
AANSLUITINGEN".
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8.9 Andere verwarmingsbron (OTHER HEATING SOURCE)
De OTHER HEATING SOURCE (andere verwarmingsbron)
wordt gebruikt om in te stellen of de back-upverwarming en
extra verwarmingsbronnen zoals een cv ketel of zonneenergiekit beschikbaar zijn.
Om de OTHER HEATING SOURCE in te stellen, ga naar
MENU> FOR SERVICEMAN> OTHER HEATING SOURCE.
Druk op ''OK''. De volgende pagina verschijnt:

8.11 Vakantie weg instelling (HOLIDAY AWAY)
De HOLIDAY AWAY SETTING wordt gebruikt om de
temperatuur van het aanvoerwater in te stellen om
bevriezing tijdens vakantie te voorkomen.
OPMERKING
"SOLAR ENERGY" mag niet worden gebruikt: stel deze in
op "NON".

Om deze instelling in te voeren, ga naar MENU> FOR
SERVICEMAN> HOLIDAY AWAY SETTING. Druk op ''OK''. De
volgende pagina wordt weergegeven:

8.10 Additional Heating Source (cv ketel)
Druk op ''OK'' en de volgende pagina wordt weergegeven:

Wanneer de cursor op HEAT MODE staat, gebruik ◄ ► om
''YES'' of ''NON'' te selecteren. Als ''YES'' is geselecteerd, is de
extra verwarmingsbron beschikbaar in de overeenkomstige
modus, anders is deze niet beschikbaar.
Wanneer de cursor op T4_AHS_ON, dT1_AHS_ON,
dT1_AHS_OFF of t_AHS_DELAY staat, gebruikt u ◄ ► en ▼
▲ om te bladeren en de parameter aan te passen
T4_AHS_ON is de buitenluchttemperatuur voor het starten van
de extra verwarmingsbron. Wanneer de buitenluchttemperatuur
boven T4_AHS_ON komt, is de extra verwarmingsbron niet
beschikbaar. Het verband tussen de werking van de aanvullende
warmtebron en de buitenluchttemperatuur wordt weergegeven in
de onderstaande afbeelding:

dT1_AHS_ON is het temperatuurverschil tussen T1S en T1B
voor het inschakelen van de extra warmtebron (alleen wanneer
T1B <T1S-dT1_AHS_ON), dT1_AHS_OFF is het temperatuurverschil tussen T1S en T1B voor het uitschakelen van de extra
warmtebron (wanneer T1B≥T1S + dT1_AHS_OFF de extra
verwarmingsbron wordt uitgeschakeld), t_AHS_DELAY is de tijd
dat de compressor heeft gedraaid voordat de extra verwarmingsbron is gestart. Het moet korter zijn dan het startinterval van de
extra verwarmingsbron. De werking van de warmtepomp en de
extra verwarmingsbron wordt hiernaast weergegeven.

Wanneer de cursor op T1S_H.A._H of T5S_H.M_DHW
staat, gebruik ◄ ► en ▼ ▲ om te scrollen en de parameter
aan te passen, dan is T1S_H.A._H de gewenste
uitlaattemperatuur voor ruimteverwarming in de vakantie
modus.
T1S_H.M_DHW is de beoogde aanvoertemperatuur van het
water voor waterverwarming in de HOLIDAY AWAY MODE.
8.12 Serviceaanvraag (SERVICE CALL)
De installateurs kunnen het telefoonnummer van de lokale
dealer instellen in SERVICE CALL. Als het apparaat niet goed
werkt, belt u dit nummer voor hulp.
Om de SERVICE CALL in te stellen, ga naar MENU> FOR
SERVICEMAN> SERVICE CALL. Druk op ''OK''. De
volgende pagina wordt weergegeven:

Gebruik ▼ ▲ om te bladeren en het telefoonnummer in te
stellen. De maximale lengte van het telefoonnummer is 13 cijfers,
als de lengte van het telefoonnummer kort is dan 12, voer dan ■
in, zoals hiernaast getoond:
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8.13 Herstel naar fabrieksinstellingen
(RESTORE TO FACTORY SETTING)
De RESTORE FACTORY SETTINGS wordt gebruikt om alle
parameters in de gebruikersinterface terug te zetten naar de
fabrieksinstelling.
Om de fabrieksinstellingen te herstellen, ga naar MENU> FOR
SERVICEMAN> RESTORE FACTORY SETTINGS. Druk op
''OK''. De volgende pagina wordt weergegeven:
Het nummer dat op de pagina wordt weergegeven, is de tijd dat
de ontluchting is uitgevoerd. Tijdens het ontluchten zijn alle
knoppen, behalve ''OK'', ongeldig. Als u de ontluchting wilt
uitschakelen, drukt u op ''OK'' en de volgende pagina wordt
weergegeven:

Gebruik ◄ ► om de cursor naar ''YES'' te schuiven en druk op
''OK''. De volgende pagina wordt weergegeven:

Als PREHEATING FOR FLOOR (voorverwarmen voor vloer) is
geselecteerd en u op ''OK'' drukt, wordt de pagina als volgt
weergegeven. Wanneer de cursor op T1S, dT1SH of t_fristFH
staat, gebruikt u ◄ ► en ▼ ▲ om te bladeren en de parameter
aan te passen.
Na een paar seconden worden alle parameters die zijn ingesteld
in de gebruikersinterface teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
DE ELEKTRONISCHE WARMTEPOMP WORDT
GEBRUIKT OP VERSCHILLENDE SYSTEMEN,
CONTROLEER VOOR DE JUISTE WERKING VAN HET
SYSTEEM OF DE PARAMETERISATIE IN LIJN IS MET
DE PARAMETERTABEL ''8.18 CONTROLEER
PARAMETER LIJST'' OP PAGINA 62.

8.14 Speciale functie (SPECIAL FUNCTION
De SPECIAL FUNCTION functie bevat luchtgassen (AIR
PURGE), voorverwarmen voor vloer (PREHEATING FOR
FLOOR) en vloeren opdrogen (FLOOR DRYING UP). Het wordt
gebruikt in speciale situaties. Bijvoorbeeld: de eerste start van
het apparaat, de initiële werking van vloerverwarming.
OPMERKING: de speciale functies kunnen alleen worden
gebruikt door de serviceman, tijdens speciale functies, kunnen
sommige andere functies (SCHEDULE, HOLIDAY AWAY,
HOLIDAY HOME) niet worden gebruikt.

T1S is de beoogde uitlaatwatertemperatuur bij het
voorverwarmen voor vloermodus. De hier ingestelde T1S moet
gelijk zijn aan de doelwatertemperatuur van de T1s-uitlaat die is
ingesteld op de hoofdpagina. dT1SH is het temperatuurverschil
voor het stoppen van het apparaat. (Wanneer T1 ≥T1S +
dT1S optreedt, wordt de warmtepomp uitgeschakeld)
t_fristFH is de laatste tijd voor het voorverwarmen van de vloer.
De werking van het apparaat tijdens het voorverwarmen voor
vloer beschreven in de afbeelding hieronder:

Ga naar MENU> FOR SERVICEMAN> SPECIAL FUNCTION.

Gebruik ▼ ▲ om te bladeren en gebruik ''OK'' om in te voeren.
Tijdens het ontluchten opent de 3-wegklep en de 2-wegklep. 60
seconden later werkt de pomp in het apparaat (PUMPI)
gedurende 10 minuten, gedurende welke de stromingsschakelaar niet werkt. Nadat de pomp stopt, sluit de
driewegklep en gaat de tweewegklep open. 60 seconden
later werken zowel de PUMPI als PUMPO totdat het
stopcommando is ontvangen.
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Wanneer de cursor op OPERATE PREHEATING FOR FLOOR
(bediening voor voorverwarmen van de vloer) staat, Gebruik ◄
► om naar ''YES'' te bladeren en druk op ''OK''. De pagina wordt
als volgt weergegeven:

Tijdens het voorverwarmen voor vloer zijn alle knoppen behalve
''OK'' ongeldig. Als u de voorverwarming voor vloer wilt uitschakelen, drukt u op ''OK''. De volgende pagina wordt weergegeven:

Wanneer de cursor op OPERATE FLOOR DRYING staat.
Gebruik ◄ ► om naar ''YES'' te bladeren en druk op ''OK''.
Tijdens het drogen van de vloer zijn alle knoppen behalve ''OK''
ongeldig. Wanneer de warmtepomp niet goed functioneert, wordt
de vloerdroogmodus uitgeschakeld wanneer de back-up
verwarming en extra warmtebron niet beschikbaar zijn. Als u het
drogen van de vloer wilt uitschakelen, drukt u op ''OK''.
Gebruik ◄ ► om de cursor naar ''YES'' te schuiven en druk op
''OK''. Het drogen op de vloer wordt uitgeschakeld. De volgende
pagina wordt weergegeven:

Gebruik ◄ ►om de cursor naar YES te bewegen en druk op
''OK'', de voorverwarming voor vloer wordt uitgeschakeld.
Vóór vloerverwarming, als er een grote hoeveelheid water op de
vloer achterblijft, kan de vloer kromtrekken of zelfs scheuren
tijdens vloerverwarming, om de vloer te beschermen, is het
drogen van de vloer noodzakelijk, waarbij de temperatuur van de
vloer geleidelijk moet worden verhoogd.
Als FLOOR DRYING UP (vloer opdrogen) is geselecteerd en u
op ''ON'' drukt, wordt de pagina als volgt weergegeven:

8.15 Automatische herstart (AUTO RESTART)
De AUTO RESTART functie wordt gebruikt om te selecteren of
het apparaat de gebruikersinterface-instellingen opnieuw toepast op het moment dat de stroom terugkeert na een stroomvoorziening.
Ga naar MENU> FOR SERVICEMAN> AUTO RESTART

Wanneer de cursor op WARM UP TIME (t_DRYUP), KEEP TIME
(t_HIGHPEAK), TEMP. DOWN TIME (t_DRYD), PEAK TEMP.
(T_DRYPEAK), START TIME of START DATA staat, gebruik ◄
► en ▼ ▲ om te bladeren en de parameter aan te passen.
t_DRYUP is de dag voor het opwarmen.
t_HIGHPEAK is de laatste dag van hoge temperatuur.
t_DRYD is de dag waarop de temperatuur daalt
T_DRYPEAK is de beoogde piektemperatuur van de waterstroom tijdens het opdrogen van de vloer.
De beoogde uitlaatwatertemperatuur tijdens het drogen van de
vloer is beschreven in de afbeelding:

Gebruik ▼▲◄ ►om te bladeren en gebruik ''OK'' om ''YES''
of ''NO'' te selecteren om de automatisch herstartfunctie in- of uit
te schakelen. Als de automatische herstartfunctie is ingeschakeld en de stroom terugkeert na een stroomstoring, past de
AUTO RESTART functie de instellingen van de gebruikersinterface opnieuw toe. Als deze functie is uitgeschakeld, wordt
het apparaat niet automatisch opnieuw opgestart wanneer de
stroom terugkeert na een stroomstoring.
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8.16 Proefdraaien (TEST RUN)
TEST RUN wordt gebruikt om de correcte werking van de
kleppen, ontluchting, circulatiepomp, koeling, verwarming en
waterverwarming te controleren.

Als u AIR PURGE selecteert en op ''OK'' drukt, wordt de pagina
als volgt weergegeven:

Ga naar MENU> FOR SERVICEMAN> TEST RUN.
Druk op ''OK''.

Als u ''YES'' heeft geselecteerd, wordt de volgende pagina
weergegeven:

Gebruik ▼▲ om naar de modus te bladeren die u wilt
uitvoeren en druk op ''OK''. Het apparaat werkt zoals
geselecteerd.
Als 11.1 POINT CHECK is geselecteerd, wordt de
volgende pagina niet weergegeven:

In de ontluchtingsmodus wordt de driewegklep geopend en de
tweewegklep gesloten. 60 seconden later werkt de pomp in het
apparaat (PUMPI) gedurende 10 minuten gedurende
welke de stromingsschakelaar niet zal werken. Nadat de pomp
stopt, sluit de driewegklep en gaat de tweewegklep open. 60s
later werken zowel de PUMPI als PUMPO tot het volgende
commando wordt ontvangen.
Wanneer CIRCULATION PUMP RUNNING is geselecteerd,
wordt de pagina als volgt weergegeven:

Als u COOL MODE selecteert, wordt het apparaat gedwongen
om in de COOL MODE te werken en verschijnt de
tegenovergestelde pagina op het display.
Tijdens deze functie is het waterinstelpunt (T1S) gelijk aan 7°C.
Het apparaat blijft werken totdat aan het instelpunt is voldaan
of totdat het volgende commando wordt ontvangen.

Gebruik ▼▲ om naar de componenten te bladeren die u wilt
controleren en druk op ON/OFF. Als bijvoorbeeld 3-WAY VALVE
(driewegklep) is geselecteerd en op AAN/UIT wordt gedrukt, als
de driewegklep open/dicht is, is de werking van de driewegklep
normaal, net als andere componenten.
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Als u HEAT MODE selecteert, moet het apparaat in HEAT
MODE werken en verschijnt de tegenovergestelde pagina op het
display.
Tijdens deze functie is het waterinstelpunt (T1S) gelijk aan 35°C.
Na 10 minuten compressorbedrijf wordt de eerste sifon van de
elektrische booster (IBH1) geactiveerd, na 60 seconden wordt de
tweede sifon van de elektrische booster (IBH2) geactiveerd, na
3 minuten worden IBH1 en IBH2 uitgeschakeld. De eenheid blijft
dan werken totdat aan het setpoint is voldaan of totdat het
volgende commando wordt ontvangen.

Tijdens de testrun zijn alle knoppen behalve ''OK'' ongeldig. Als
u de testrun wilt uitschakelen, drukt u op ''OK''. Als het apparaat
bijvoorbeeld in de luchtspoelfunctie staat en u op ''OK'' drukt,
wordt de pagina als volgt weergegeven:

Gebruik ◄ ► om de cursor naar ''YES'' te schuiven en druk op
''OK''. De testrun wordt uitgeschakeld.
Als u DHW MODE (sww-modus) selecteert, is het apparaat
gedwongen om in DHW MODE te werken en verschijnt de
tegenovergestelde pagina op het display.
Tijdens deze functie is het instelpunt van het waterreservoir
(T5S) gelijk aan 55°C. Na 10 minuten werking van
de compressor wordt de ACS elektrische bijverwarming
(TBH) geactiveerd. Na 3 minuten wordt TBH uitgeschakeld en
blijft het apparaat werken totdat aan het setpoint is voldaan of
totdat het volgende commando wordt ontvangen.
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8.17 Lijst met parameters
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T4_TBH_ON
T4_IBH_ON
dT1_IBH_ON
t_IBH_DELAY
t_IBH12_DELAY
T4_AHS_ON
dT1_AHS_ON
dT1_AHS_OFF

Temperatuurverschil tot start van wateruitlaattemperatuur in
koelmodus (flowsensor)
Temperatuurverschil tot start van kamertemperatuur in
koelmodus (ruimtesensor)
Max. werking omgevingstemperatuur in koelmodus
Min. werking omgevingstemperatuur in koelmodus
Temp. verschil tot start van wateruitlaattemperatuur in
verwarmingsmodus (flowsensor)
Temp. verschil tot start van kamertemperatuur in
verwarmingsmodus (ruimtesensor)
Max. operatie temperatuur van HEAT MODE
Min. operatie temperatuur van HEAT MODE
Min. bedrijfstemperatuur van koeling in Auto-modus
Max. bedrijfstemperatuur van verwarming in Auto-modus
Wateruitgang insteltemperatuur in vakantiemodus
Watertank insteltemperatuur in vakantiemodus
Temperatuur instellen van de anti-legionella modus (DESINFECT)
Houd de tijd bij wanneer de ingestelde temperatuur wordt bereikt
in de anti-legionella modus (DESINFECT)
Bedrijfstijd van desinfecteermodus
Max. looptijd van DHW-modus
Max. looptijd van de warmtepompmodus
Temperatuurverschil tot start van watertemperatuur in SWWmodus
Temperatuurverschil tot start van wateruitlaattemperatuur
in DHW-modus
Activeringsvertraging van de elektrische verwarming van
de sanitair warm water-tank
Verschil in sanitair warm water-tank temperatuur voor
deactivering van sanitair warm water-weerstand
Omgevingstemperatuur van TBH start
Omgevingstemperatuur van IBH start
Temperatuurverschil om IBH te starten
IBH vertraging Starttijd
IBH1,2 vertraging Starttijd
Omgevingstemperatuur instellen van AHS start
Temperatuurverschil van AHS start
Temperatuur verschillend van AHS stop
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1
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1
1
1
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°C
°C
MIN
MIN
°C
°C
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45
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t_AHS_DELAY
t_INTERVAL_C
t_INTERVAL_H
t_INTERVAL_DHW
t_DRYUP
t_HIGHPEAK
t_DRYD

AHS Vertraging starttijd
Startinterval tijd compressor in koelmodus
Startinterval tijd compressor in verwarmingsmodus
Startinterval tijd compressor in SWW-modus
Looptijd van stijging tot T_DRYPEAK
Houd tijd van bereiken de T_DRYPEAK
Looptijd om de wateruitlaattemperatuur te verlagen

5~120
5~30
5~60
5~30
4~15
3~7
4~15
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5
5
5
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5
5

5
1
1
1
1
1
1

MIN
MIN
MIN
MIN
DAY
DAY
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T_DRYPEAK

Waterafvoer Instelling temperatuur van vloerdroogmodus

30~55

45

1

°C

N°

Code

Beschrijving

Instelbereik

Standaard

1

-

Werkmodus

2

-

Kamer instelling temperatuur

3

-

Instelling temperatuur wateruitlaat

4
5
6
7

Warmwatertank SWW-instelling temperatuur
Schermvergrendelingstijd
anti-legionella modus (DESINFECT) - tijd

8

Looptijd van de pomp
(SWW-tijd)
-

Auto, Cool, Heat,
DHW
Koelen: 17~30
Verwarmen:17~30
Auto: 17~30
Koelen 1: 5~25
Koelen 2: 18~30
Verwarmen
1:25~55
Verwarmen 2:
35~60
40~60
60~300
0:00~23:00
5-120

Tijd

0:00~24:00

9

-

Datum

01/01/2016

10
11
12

T1S
t_firstFH

Stil niveau
Wateruitgang insteltemperatuur van de eerste verwarmingsvloer
Looptijd van de eerste keer vloerverwarming

01-01-2000~31-122099
1~2
25~35
48~96

13
14

T4DHWMAX
T4DHWMIN

Max. bedrijfsomgeving van DHW-modus
Min. bedrijfsomgeving van DHW-modus

15

dT1SC

16

dTSC

17
18
19

T4CMAX
T4CMIN
dT1SH

20

dTSH

21
22
23
24
25
26
27
28

T4HMAX
T4HMIN
T4AUTOCMIN
T4AUTOHMAX
T1S_H.A_H
T5S_H.A_DHW
T5S_disinfect
t_DI_HIGHTEMP.

29
30
31
32

t_DI_max
t_DHWHP_MAX
t_DHWHP_RESTRICT
dT5_ON

33

dT1S5

34

t_TBH_DELAY

35

dT5_TBH_ OFF

36
37
38
39
40
41
42
43

Sanitair warm water pomp looptijd
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8.18 Controleer parameterlijst
Standaard fabrieksinstellingen

MENU FOR SERVICE MAN
1

DHW MODE SETTING
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

2

3

4
5

6

DHW MODE
TANK HEATER
DISINFECT
DHW PRIORITY
DHW PUMP

YES
YES
YES
YES
YES

NON
NON
NON
NON
NON

COOL MODE
T1S RANGE
T4CMAX
T4CMIN
dT1SC
dTSC
t_INTERVAL_C

YES
HIGH
46
10
5
2
5

NON
LOW

HEAT MODE
T1S
T4HMAX
T4HMIN
dT1SH
dTSH
t_INTERVAL_H

YES
HIGH
25
-15
5
2
5

NON
LOW

5,1
5,2

WATER FLOW TEMP
ROOM TEMP

YES
YES

NON
NON

6,1
6,2

ROOM THERMOSTAT
MODE SETTING
DUAL ROOM
THERMOSTAT

YES
YES

NON
NON

YES

NON

BACKUP HEATER
AHS

YES
YES

NON
NON

COOL MODE SETTING

HEAT MODE SETTING

AUTO MODE SETTING
TEMP TYPE SETTING

ROOM THERMOSTAT

6,3
7

OTHER HEATING SOURCE
7,1
7,2

7,2,1
7,2,2
7,2,3
7,2,4
7,2,5
7,2,6
7,3

SOLAR ENERGY

YES
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HEAT MODE
DHW MODE
T4_AHS_ON
dT1_AHS_ON
dT1_AHS_OFF
t_AHS_DELAY

YES
YES
-5
2
0
30

NON
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Instellingen die moeten worden gewijzigd voor OMNIA HYBRID C

2

3

4
5

6

1,1

DHW MODE

YES

NON

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7

COOL MODE
T1S
T4CMAX
T4CMIN
dT1SC
dTSC
t_INTERVAL_C

YES
LOW
43
10
5
2
5

NON
HIGH

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

HEAT MODE
T1S
T4HMAX
T4HMIN
dT1SH
dTSH
t_INTERVAL_H

YES
LOW
25
-5
5
2
5

NON
HIGH

5,1
5,2

WATER FLOW TEMP
ROOM TEMP

YES
YES

NON
NON

6,1
6,2

ROOM THERMOSTAT
MODE SETTING
DUAL ROOM
THERMOSTAT

YES
YES

NON
NON

YES

NON

BACKUP HEATER
AHS

YES
YES

NON
NON

COOL MODE SETTING

HEAT MODE SETTING

AUTO MODE SETTING
TEMP TYPE SETTING

ROOM THERMOSTAT

6,3
7

OTHER HEATING SOURCE
7,1
7,2

7,2,1
7,2,2
7,2,3
7,2,4
7,2,5
7,2,6
7,3

SOLAR ENERGY

YES

HEAT MODE
DHW MODE
T4_AHS_ON
dT1_AHS_ON
dT1_AHS_OFF
t_AHS_DELAY

YES
YES
2
2
-5
30

NON

Basis fabrieksinstellingen (zie “8.13 Herstel naar fabrieksinstellingen (RESTORE TO FACTORY SETTING) ” op pagina 57)
Instellingen die moeten worden gewijzigd voor OMNIA HYBRID C
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9. CV KETEL REGELAAR - GEBRUIKERSMENU
9.1 Bedieningspaneel cv ketel

PANEEL LEGENDA fig. 150

1 Knop afname Sanitair Warm Water temperatuur (DHW-)
2 Knop toename Sanitair Warm Water temperatuur (DHW+)
3 Knop voor verlagen van de temp. van het verwarmingssysteem
4 Knop voor het verhogen van de temp. van het
verwarmingssysteem
5 Display
6 "Sliding temperature" – Resetknop
7 Modusselectieknop: "Winter", "Zomer", "Unit OFF", "ECO",
"COMFORT"
8 Eco (Economy) of Comfort-modus
9 DHW mode

10 Zomer modus
12 Multifunctioneel (knipperend tijdens beschermingsfunctie van de
warmtewisselaar)
13 Verwarming
14a Branderlicht (knippert tijdens kalibratiefunctie en zelfdiagnostische fase)
14b Verschijnt als er een fout is opgetreden waardoor het apparaat is
uitgeschakeld. Terugzetten bediening van het apparaat, druk op de
RESET-knop (detail 6)
17 Externe sensor gedetecteerd (met optionele externe sensor)

Indicatie tijdens werking
Verwarming
Een warmtevraag (gegenereerd door de kamerthermostaat
of externe timerregeling) wordt aangegeven door activering
van de radiator.
Het display (detail 12 - fig. 150) toont de actuele aflevertemperatuur van de verwarming en, tijdens de stand-by tijd
van de verwarming, de melding "d2".

Sanitair Warm water (DHW)
Een sanitair warm water vraag (gegenereerd door het
aftappen van warm water) wordt aangegeven door
activering van de kraan. Het display (detail 12 - fig. 150)
toont de actuele SWW-uitlaattemperatuur en, tijdens de
SWW-standby tijd, het bericht "d1".
Comfort
Een comfortvraag (herstel van de temperatuur in de cv ketel) wordt aangegeven wanneer het symbool Comfort gaat knipperen. Het
display (detail 12 - fig. 150) toont de werkelijke temperatuur van het water in de cv ketel.
Fout
In geval van een fout (zie "11.2 CV ketel storing") toont het display de foutcode (detail 12 - fig. 150) en tijdens
veiligheidspauzetijden de berichten "d3" en "d4".
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9.2 Aansluiting op de voeding, in- en uitschakelen
CV ketel uitschakelen

Om schade door bevriezing tijdens lange perioden van
stilstand in de winter te voorkomen, is het raadzaam om
al het water uit de cv ketel af te tappen.
cv ketel elektrisch aangedreven
Schakel de stroom naar de cv ketel in.

Gedurende de eerste 5 seconden toont het display de softwareversie van de print (fig. 154).
Gedurende de volgende 20 seconden verschijnt op het display FH die de ontluchtingscyclus van het verwarmingssysteem identificeert terwijl
de ventilator draait (fig. 155).
In de volgende 280 seconden gaat de ontluchtingscyclus verder met de ventilator uit (fig. 156).
Open de gasklep van de cv ketel.
Wanneer het bericht Fh verdwijnt, is de cv ketel klaar om automatisch te werken wanneer er sanitair warm water wordt getrokken of in
het geval van een ruimtethermostaat
De cv ketel uit- en inschakelen
Om van modus te wisselen, houdt u de winter/zomer/uit-knop ongeveer 1 seconde ingedrukt in de volgorde aangegeven in fig. 157.
A = Wintermodus
B = Zomermodus
C = Uit-modus
Om de cv ketel uit te schakelen, drukt u herhaaldelijk op de winter/zomer/uit-knop (detail 7 - fig. 150) totdat het display streepjes weergeeft.

Wanneer de cv ketel wordt uitgeschakeld, wordt de printplaat nog steeds
gevoed. Warm water en verwarming zijn uitgeschakeld. Het
vorstbeschermingssysteem blijft geactiveerd. Om de cv ketel opnieuw te
ontsteken, drukt u twee keer op de winter/zomer/uit-knop (detail 7 - fig. 150).
De cv ketel is onmiddellijk klaar in de winter- en tapwatermodus (DHW).

Het vorstbeschermingssysteem werkt niet wanneer de stroom en/of het gas naar het
apparaat zijn uitgeschakeld. Om schade door bevriezing tijdens lange stilstanden in
de winter te voorkomen, is het raadzaam om al het water uit de cv ketel, het
tapwatercircuit en het water van het verwarmingssysteem af te tappen; of tap alleen
het tapwatercircuit af en voeg een geschikt antivriesmiddel aan het verwarmingssysteem
toe, zoals voorgeschreven "6.12 Hydraulische aansluitingen binnen unit " op pagina 19.
OPMERKING - Als het zonnesymbool niet op het display verschijnt maar de multifunctionele nummers aanwezig zijn, bevindt de cv ketel
zich in de "Winter" modus.
3541V020 MANUAL OMNIA HYBRID C (NL)

65

CV KETEL REGELING - GEBRUIKERSMENU
9.3 Aanpassingen
Winter/zomer omschakeling
Druk op de winter/zomer/uit-knop (detail 7 - fig. 150) totdat
het display het zomersymbool (detail 10 - fig. 150) weergeeft: de
cv ketel levert alleen sanitair warm water. Het
vorstbeschermingssysteem blijft geactiveerd.

Om de wintermodus opnieuw te activeren, drukt u tweemaal op de
winter/zomer/uit-knop (detail 7 - fig. 150).

Aanpassing verwarmingstemperatuur
Gebruik de verwarmingsknoppen (details 3 en 4 - fig. 150) om de
temperatuur vanaf een minuut in te stellen. van 20°C tot max. van
80°C.

Sanitair Warm Water - temperatuurinstelling (DHW)
Gebruik de DHW-knoppen (detail 1 en 2 - fig. 150) om de temperatuur in te stellen vanaf min. van 40°C tot max. van 55°C.

Als er weinig water wordt aangezogen en/of met een hoge waterinlaattemperatuur, kan de tapwater
uitlaattemperatuur verschillen van de ingestelde temperatuur.
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10. CV KETEL REGELAAR - SERVICE MENU

ALLE IN DEZE SECTIE BESCHREVEN AANPASSINGEN KUNNEN ALLEEN WORDEN UITGEVOERD
DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
10.1 Aanpassingen
Gas conversie
De cv ketel kan op aardgassen (tweede gas familie) en ook op propaan en butaan (derde gas familie) branden, dit is duidelijk aan
gegeven op de verpakking en op de type plaat van het apparaat. Als het apparaat moet worden gebruikt met een ander gas dan het in
de fabriek ingestelde gas, gaat u als volgt te werk:
Verbreek de stroomtoevoer en schakel het gas uit.
Verwijder het voorpaneel (zie “15.7 Buitengewoon onderhoud en vervanging van warmtepomp componenten” op pagina 91).
Draai de gashendel (“fig. 164 -” op pagina 67) volgens de positie aangegeven in “Tabel. 7 – Gasklep plaats en parameterinstelling ”.
Breng het etiket in de conversiekit aan bij het gegevensplaatje.
Plaats het voorpaneel terug en schakel de cv ketel in.
Wijzig de parameter voor het type gas:
Zet de cv ketel in de stand-bymodus en druk gedurende 10 seconden op de knop Reset (detail 6 - fig. 150).
Het display toont 100 en de tekst "co" knippert; druk op de knop "HEAT +" (detail 4 - fig. 150) om in te stellen en 120 te bekijken. Druk
vervolgens op de knop "DHW +" (detail 2 - fig. 150) om 123 in te stellen.
Druk eenmaal op de knop Reset (detail 6 - fig. 150).
Op het display knippert tS; druk eenmaal op de knop "HEAT +" (detail 4 - fig. 150).
Op het display knippert Sc; druk eenmaal op de resetknop (detail 6 - fig. 150).
Op het display knippert Sc afgewisseld met 01;
Druk op de DHW-knoppen om de parameter in te stellen volgens "GASPLAATS en parameterinstelling" op pagina 67.
Druk op de knop "HEAT +" (detail 4 - fig. 150).
Op het display knippert Sc afgewisseld met 02;
Druk 10 seconden op de resetknop (detail 6 - fig. 150); de cv ketel keert terug naar stand-by.
De ventilator wordt ongeveer 20 seconden geactiveerd.
Zet het gas aan.
ZORG ERVOOR DAT DE VOORKANT GESLOTEN IS EN DE INLAAT- / UITLAATKANALEN VOLLEDIG GEMONTEERD ZIJN
Zet de cv ketel minimaal 2 minuten in de verwarmings- of tapwatermodus. Tijdens deze periode voert de cv ketel een kalibratie uit en
knippert het vlamsymbool op het display. Het einde van de kalibratie wordt aangegeven door het vlamsymbool op het display.
Controleer de verbrandingswaarden (zie volgende par.).
TABEL. 7 – Gasklep plaats en parameterinstelling
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Controle van de verbrandingswaarden
ZORG ERVOOR DAT DE VOORKANT GESLOTEN IS EN DE INLAAT- / UITLAATKANALEN VOLLEDIG GEMONTEERD ZIJN.
1. Zet de cv ketel minimaal 2 minuten in de verwarmings- of tapwatermodus. Als tijdens deze periode het vlamsymbool op het
display knippert, betekent dit dat de cv ketel een kalibratie uitvoert. Wacht tot de vlam stabiel wordt (einde van kalibratie).
2. Activeer de TEST-modus (zie “Activering van de TEST-modus” op pagina 68).
3. Controleer met een verbrandingsanalysator, aangesloten op de punten op de startaccessoires boven de cv ketel, of het CO2gehalte in de dampen, met ketel die op maximale en minimale output werkt, overeenkomt met dat in de volgende tabel.
Case studies
A
Nieuwe ketel (eerste ontsteking/conversie of vervanging van elektrode)
B
CV ketel met minimaal 500 werkingsuren

G20
7,5%-9,9%
9%+/-0,8

G30/G31
9%-11,5%
10%+/-0,8

G230
9%-11,5%
10%+/-0,8

4.
5.

Als de verbrandingswaarden niet overeenkomen, voert u de 100% -kalibratie uit zoals beschreven in de volgende paragraaf.
Geval A: als de waarden nog steeds niet overeenkomen, activeer dan geen andere kalibraties, omdat het systeem langer moet
werken om zichzelf aan te passen.
6. Geval B: als de waarden nog steeds niet overeenkomen, ga dan door met de activering van de parameter SC12 of SC13, afhankelijk
van het type aanpassing dat nodig is (zie “Sc-menu Parameters verbrandingsregeling” op pagina 71)
100% kalibratie
BELANGRIJK: TIJDENS DE AUTOMATISCHE KALIBRATIEPROCEDURE EN CONTROLE VAN DE CO2-WAARDE, MOET DE VOORKANT VAN DE CV KETEL WORDEN GESLOTEN EN DE INLAAT- /UITLAATKANALEN VOLLEDIG GEMONTEERD.
100% kalibratie, handmatige kalibratieprocedure.
• 100% kalibratie, handmatig
• Kalibratie procedure.
• Zet de cv ketel (bij voorkeur) in de verwarmingsmodus of anders in de DHW-modus. Druk 10 seconden op de Reset knop (detail 6 - fig. 150).
• Het display toont 100 en de tekst "Co" knippert; druk op de knop "HEAT +" (ref. 4 fig. 150) om 120 in te stellen en te bekijken.
• Druk vervolgens op de knop "DHW +" (ref. 2 fig. 150) om 123 in te stellen.
• Druk eenmaal op de Reset-knop (ref. 6 fig. 150).
• Het display toont Ts knipperend; druk eenmaal op de knop “HEAT +” (ref. 4 fig. 150).
• Op het display knippert Sc; druk eenmaal op de resetknop.
• Het display toont Sc afgewisseld met 01 knipperend;
• Druk op de knop “HEAT +” (ref. 4 fig. 150) totdat Sc afwisselend wordt weergegeven met 15 knipperend;
• Druk op de toets "DHW +" en het display toont "00";
• Druk op de toets "DHW +" en het display toont "01";
• Druk op de knop “HEAT+” (ref. 4 fig. 150) en de 100% -kalibratiemodus wordt geactiveerd, met afwisselend de melding “CA” en “LI”.
• Na kalibratie toont het display Sc afwisselend met 15 knipperend.
• Druk 10 seconden op Reset (ref. 6 fig. 150) om het Sc-menu te verlaten
100% kalibratie, automatisch
Automatische kalibratie kan in sommige gevallen plaatsvinden bij afwezigheid van een Sanitair Warm Water- of warmtevraag of na een
reset vanwege een fout en wordt op het display aangegeven met het knipperende vlamsymbool.
Parameters laden met "BCC KEY"
Met het apparaat "BCC KEY", kunnen verbrandingsparameters voor het keteltype worden bijgewerkt. Het wordt gebruikt in geval
van vervanging van de printplaat van sommige ketelmodellen.
Raadpleeg de instructies in de kitcode 3980H730 om de "BCC KEY" te gebruiken.
Activering van de TEST-modus
Voer een vraag naar verwarming of tapwater (DHW) uit.
Druk de verwarmingsknoppen (detail 3 en 4 - fig. 150) tegelijkertijd gedurende 5 seconden in om de TEST-modus te activeren.
De cv ketel licht op met het ingestelde maximale verwarmingsvermogen zoals beschreven in de volgende paragraaf.
De symbolen verwarming en DHW (fig. 165) knipperen op het display; het verwarmingsvermogen verschijnt hiernaast.
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Druk op de verwarmingsknoppen (details 3 en 4 - fig. 150) om het vermogen te verhogen of verlagen (minimaal = 0%, maximaal = 100%).
Door op de toets "-" van het tapwater te drukken (detail 1 - fig. 150), wordt het ketelvermogen onmiddellijk op het minimum ingesteld (0%).
Wacht ongeveer 1 minuut voor stabilisatie.
Door op de toets "+" van het tapwater te drukken (detail 2 - fig. 150), wordt het ketelvermogen onmiddellijk op maximaal ingesteld (100%).
Als de TEST-modus is geactiveerd en er voldoende warm water wordt getrokken om de DHW MODE te activeren, blijft de cv ketel in de
TEST-modus maar gaat de 3-wegklep naar DHW.
Om de TEST-modus uit te schakelen, drukt u tegelijkertijd gedurende 5 seconden op de verwarmingsknoppen (details 3 en 4 - fig. 150). De
TEST-modus wordt in elk geval automatisch uitgeschakeld na 15 minuten of bij het stoppen van het aftappen van warm water (als er
voldoende warm water wordt getrokken om de DHW MODE te activeren).
Aanpassing verwarmingsvermogen
Om het verwarmingsvermogen aan te passen, schakelt u de cv ketel naar de TEST-modus (zie “10.1 Afstellingen” op pagina 67). Druk op
de verwarmingsknoppen detail 3 - fig. 150 om het vermogen te verhogen of te verlagen (min. = 00 - max. = 100). Druk binnen 5 seconden
op de resetknop en de max. kracht zal blijven die zojuist is ingesteld. Verlaat de TEST-modus (zie “10.1 Aanpassingen” op pagina 67).
Servicemenu
ALLEEN GEKWALIFICEERD PERSONEEL KAN TOEGANG KRIJGEN TOT HET SERVICEMENU EN PARAMETERS WIJZIGEN .. Het
servicemenu van de print wordt geopend door de Reset-knop 10 seconden ingedrukt te houden.
Het display toont: "100" en het bericht "co" knippert.
Stel vervolgens "103" in met de DHW-knoppen, met de verwarmingsknoppen op "123" en bevestig door op de Reset-knop te drukken. Er
zijn vijf submenu's beschikbaar: druk op de verwarmingsknoppen om, in toenemende of afnemende volgorde, "tS", "sC", "In", "Hi" of "rE" te
selecteren. Druk eenmaal op de reset-knop om het geselecteerde menu te openen.
"TS" - Transparante Parameters Menu
Druk op de verwarmingsknoppen om de lijst met parameters in oplopende of aflopende volgorde te doorlopen. Druk op de DHW-knoppen
om de waarde van een parameter te bekijken of te wijzigen: de wijziging wordt automatisch opgeslagen.
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Opmerking:
1. Parameters met meer dan één beschrijving variëren hun functie en/of bereik ten opzichte van de instelling van de parameter tussen haakjes.
2. Parameters met meer dan één beschrijving worden teruggezet op de standaardwaarde als de parameter tussen haakjes wordt gewijzigd.
3. De parameter Maximaal verwarmingsvermogen kan ook worden gewijzigd in de testmodus.
Druk op de knop Reset om terug te keren naar het servicemenu. Druk 20 seconden op de Reset-knop om het servicemenu van de print te verlaten of het
afsluiten gebeurt automatisch na 15 minuten.
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“Sc” - Menu Parameters verbrandingsregeling
ALLEEN GEKWALIFICEERD PERSONEEL MAG HET "SC" -MENU OPENEN EN DE RELEVANTE PARAMETERS WIJZIGEN.
Druk op de verwarmingsknoppen om de lijst met parameters in oplopende of aflopende volgorde te doorlopen. Druk op de DHW-knoppen
om de waarde van een parameter te bekijken of te wijzigen. Om de bewerkte parameter op te slaan, drukt u op de verwarmingsknop
HEAT "+" of "-" (details 3 en 4 - fig. 150).
Inhoud
Sc01
Sc02

Beschrijving
Selectie gastype
Kalibratie van ontstekingsgas

Sc03

Ontstekingskracht

Sc04

Schoorsteenlengte

Sc05
Sc06
Sc07
Sc08
Sc09
Sc10

Sc14
Sc15

Minimale vermogenskalibratie
Minimale gasklepkalibratie
Vlam ionisatie signaal
Huidig vermogen ref. warm water
MAX iontstekingswaarde
Minimale ontstekingswaarde
tijdens ontsteking
Ontsteking tijd
Waarde reductie van ontsteking
(BASE)
Waarde reductie van ontsteking
(min.)
Interne fout K1
100% KALIBRATIE

Sc16

NIET WIJZIGEN.

Sc11
Sc12*
Sc13**

Functionele beschrijving
Hiermee kan het gastype worden gewijzigd. Zie “Gasconversie” op pagina 67
Hiermee kan de hoeveelheid gas in de ontstekingsfase worden verhoogd of verlaagd in
geval van moeilijk starten.
Hiermee kan de ventilatorsnelheid in de ontstekingsfase worden verhoogd of verlaagd in
geval van moeilijk starten.
Hiermee kan de cv ketel worden gerangschikt volgens de breedte en lengte van het
gebruikte rookkanaal. Alleen te gebruiken met rookkanalen Ø50 of Ø60. Zie fig. 31.
Hiermee kan het minimale vermogen worden verhoogd, indien nodig.
Zelfaanpassende parameter. NIET WIJZIGEN.
Toont het actuele ionisatiestroomsignaal.
Toont het werkelijke vermogen, gerelateerd aan het maximale vermogen in warm water.
Toont de maximale bereikte ontstekingswaarde.
Toont de minimale ionisatiewaarde bereikt tijdens de ontstekingsfase.

Bereik
na / LP
-9 ÷ 20

Standaard
na
0

-16 ÷ 14

0

-2 ÷ 13

0

0 ÷ 25

0

Toont de tijd vanaf het activeren van de ventilator tot het ontsteken.
Maakt aanpassing van CO2 mogelijk tegelijkertijd met maximum- en minimumvermogen,
waardoor de gehele waardecurve wordt omgezet.
Maakt aanpassing van CO2 op minimaal vermogen mogelijk.

Alleen lezen
-5 ÷ 10

0

-5 ÷ 10

0

Toont de SCOT-systeemfoutcode.
Staat 100% kalibratie toe (zie “100% kalibratie” op pagina 68) bij het
vervangen van sommige componenten (zie “15.10 CV ketel - Buitengewoon onderhoud en
vervanging van componenten” op pagina 92)

Alleen lezen
0-CAL

0

Alleen lezen
Alleen lezen
Alleen lezen
Alleen lezen

PARAMETERS "SC12" EN "SC13" MOETEN, INDIEN NODIG, DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL WORDEN GEWIJZIGD EN ALLEEN
WANNEER DE CO2-WAARDEN BUITEN HET BEREIK ZIJN ZOALS WEERGEGEVEN IN "TABEL. 1 - TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE
CV KETEL” OP PAGINA 8.
UITVOEREN VAN DE PROCEDURE NA MINSTENS 500 UREN WERKING VAN DE CV KETEL
*SC12 regelt tegelijkertijd de CO2 op maximaal en minimaal vermogen.
Door de parameterwaarde te verhogen, neemt de CO2 af; door de parameterwaarde te verlagen, stijgt de CO2.
** SC13 regelt de CO2 op minimaal vermogen.
Door de parameterwaarde te verhogen, neemt de CO2 af; door de parameterwaarde te verlagen, stijgt de CO2.
Procedure voor het wijzigen van parameter SC12:
• Zet de cv ketel in verwarmings- of warmwatermodus en druk gedurende 10 seconden op de reset-knop (ref. 6 fig. 150).
• Het display toont 100 en de tekst "Co" knippert; druk op de knop "HEAT +" (ref. 4 fig. 150) om 120 in te stellen en te bekijken.
• Druk vervolgens op de knop "DHW +" (ref. 2 fig. 150) om 123 in te stellen.
• Druk eenmaal op de resetknop (ref. 6 fig. 150).
• Het display toont Ts knipperend; druk eenmaal op de knop “HEAT +” (ref. 4 fig. 150).
• Op het display knippert Sc; druk eenmaal op de resetknop.
• Het display toont Sc afgewisseld met 01 knipperend;
• Druk op de knop “HEAT +” (ref. 4 fig. 150) totdat het display "Sc" toont afgewisseld met "15".;
• Druk op de toets "DHW +" en het display toont "00";
• Druk op de toets "DHW +" totdat "02" op het display verschijnt;
• Druk op de knop "HEAT +" (ref. 4 fig. 150) om te bevestigen en de 100% -kalibratiemodus wordt geactiveerd met afwisselend de melding "CA" en "LI".
• Na iets meer dan een minuut eindigt de kalibratiemodus en toont het display "C" afgewisseld met "12" met het continue vlamsymbool.
• Druk op de knop "DHW +" of "DHW -" om de parameterwaarde "SC12" in te stellen op de waarde die CO2-optimalisatie mogelijk maakt.
• Druk op de knop "HEAT +" om de waarde te bevestigen. Het display toont "Sc" afgewisseld met "15".
• Druk op de Reset-knop om terug te keren naar het servicemenu. Druk 10 seconden op de Reset-knop om het servicemenu van de print te verlaten, of het
afsluiten gebeurt automatisch na 15 minuten
• Zet de cv ketel in de TEST-modus en controleer de CO2-waarde op maximaal en minimaal vermogen met een analyse-instrument.
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Procedure voor het wijzigen van parameters SC12 en SC13:
• Zet de cv ketel in verwarmings- of DHW modus en druk gedurende 10 seconden op de Reset-knop (ref. 6 fig. 150).
• Het display toont 100 en de tekst "Co" knippert; druk op de knop "HEAT +" (ref. 4 fig. 150) om 120 in te stellen en te bekijken.
• Druk vervolgens op de knop "DHW +" (ref. 2 fig. 150) om 123 in te stellen.
• Druk eenmaal op de Reset-knop (ref. 6 fig. 150).
• Op het display knippert Ts; druk eenmaal op de knop “HEAT +” (ref. 4 fig. 150).
• Op het display knippert Sc; druk eenmaal op de resetknop.
• Het display toont Sc afgewisseld met 01 knipperend;
• Druk op de knop “HEAT +” (ref. 4 fig. 150). Het display toont "Sc" afgewisseld met "15".
• Druk op de toets "DHW +" en het display toont "00";
• Druk op de toets "DHW +" totdat "03" op het display verschijnt;
• Druk op de knop “HEAT +” (ref. 4 fig. 1) om te bevestigen en de 100% -kalibratiemodus wordt geactiveerd met afwisselend de melding
“CA” en “LI”.
• Na iets meer dan een minuut eindigt de kalibratiemodus en toont het display "C" afgewisseld met "12" met het continue vlamsymbool.
• Druk op de knop "DHW +" of "DHW -" om de parameterwaarde "SC12" in te stellen op de waarde die CO2-optimalisatie mogelijk maakt.
• Druk op de knop "HEAT +" om de waarde te bevestigen. Het display toont afwisselend "CA" en "LI" om aan te geven dat een verdere
kalibratie wordt uitgevoerd.
• Na iets meer dan een minuut eindigt de kalibratiemodus en toont het display "C" afgewisseld met "15" met het continue vlamsymbool.
• Druk op de knop "DHW +" of "DHW -" om de parameterwaarde "SC13" in te stellen op de waarde die CO2-optimalisatie mogelijk maakt.
• Druk op de knop "HEAT +" om de waarde te bevestigen. Het display "SC" verschijnt afgewisseld met "15".
• Druk op de Reset-knop om terug te keren naar het servicemenu. Druk 10 seconden op de Reset-knop om het servicemenu van de print
te verlaten, of het afsluiten gebeurt automatisch na 15 minuten
• Zet de cv ketel in de TEST-modus en controleer de CO2-waarde op maximaal en minimaal vermogen met een analyse-instrument.
"In" - Informatiemenu
Er zijn 12 stukken informatie beschikbaar.
Druk op de verwarmingstoetsen om in toenemende of aflopende volgorde door de lijst met informatie te bladeren.
Druk op de DHW-knoppen om de waarde weer te geven.
Inhoud
t01
t02
t03
t04 (niet gebruikt)
t05
F06
L07
P08
P09

Beschrijving
NTC warm water aanvoer sensor (°C)
NTC warm water retour sensor (°C)
NTC DHW-sensor (°C)
NTC buitentemperatuur voeler (°C)
NTC-rooksensor (°C)
Werkelijk ventilator toerental
Werkelijk brandervermogen (%)
Werkelijke warm water-tekening (l / min / 10)
Werkelijke systeemwaterdruk (bar / 10)

P10
P11
P12

Werkelijke modulerende pompsnelheid (%)
Werkingsuren brander
Vlam status

Bereik
0÷125 °C
0÷125 °C
0÷125 °C
+70 ÷ -30 °C (negatieve waarden knipperen)
0÷125 °C
00 ÷ 120 x 100 RPM
00% = min., 100% = max.
00 ÷ 99 l / min / 10
00 = Met drukschakelaar open,
14 = Met drukschakelaar open, 00-99 bar / 10 met
drukomvormer
00÷100%
00÷99 x 100 hours
00÷255

Opmerkingen:
In het geval van een beschadigde sensor, geeft de print koppeltekens weer. Het zijn twee “liggende streepjes: --”
Druk op de knop Reset om terug te keren naar het servicemenu. Druk 10 seconden op de Reset-knop om het servicemenu van de print
te verlaten, of het afsluiten gebeurt automatisch na 15 minuten.
"Hi" - Print geschiedenismenu
De print kan de laatste 8 fouten opslaan: het geschiedenisgegeven item H1 vertegenwoordigt de meest recente fout die is opgetreden,
terwijl het geschiedenisgegeven item H08 de minst recente vertegenwoordigt.
De codes van de opgeslagen fouten worden ook weergegeven in het relevante menu van de Remote Timer Control.
Druk op de verwarmingstoetsen om in toenemende of aflopende volgorde door de lijst met fouten te bladeren. Druk op de DHW-knoppen
om de waarde weer te geven.
Druk op de knop Reset om terug te keren naar het servicemenu. Druk 10 seconden op de Reset-knop om het servicemenu van de print
te verlaten, of het afsluiten gebeurt automatisch na 15 minuten.
"rE" - Geschiedenis resetten
Druk 3 seconden op de knop Winter/Zomer/Uit-AAN om alle in het menu “Geschiedenis” opgeslagen fouten te verwijderen: de print
verlaat automatisch het servicemenu om de bewerking te bevestigen.
Druk 10 seconden op de Reset-knop om het servicemenu van de print te verlaten, of het afsluiten gebeurt automatisch na 15 minuten.
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11. FOUTMELDINGEN
11.1 Warmtepomp foutmeldingen
Dit gedeelte biedt nuttige informatie voor het diagnosticeren en corrigeren van enkele problemen die zich in het apparaat kunnen voordoen.
Problemen oplossen en gerelateerde corrigerende acties kunnen alleen worden uitgevoerd door de technische assistentie.
Voordat u de probleemoplossingsprocedure start, voert u een volledige visuele inspectie van het apparaat uit en zoekt u naar duidelijke
gebreken, zoals losse verbindingen of defecte bedrading.

Als u toegang wilt hebben tot het elektrische paneel van het apparaat en deze wilt bedienen,
verwijder dan altijd de stroomtoevoer naar het apparaat.
Wanneer een beveiliging ingrijpt, stopt het apparaat en nadat u de oorzaak van het probleem hebt begrepen en weggenomen, kunt u het
apparaat zelf resetten en het apparaat opnieuw opstarten. In geen enkel geval is de werking van het apparaat toegestaan
met veiligheidsvoorzieningen omzeild of aangepast tot een interventiewaarde die afwijkt van de fabrieksinstelling. Neem contact op
met de technische assistentie als u de oorzaak van het probleem niet kunt vinden.
Mogelijk defect
Het apparaat is ingeschakeld maar het apparaat verwarmt of koelt niet zoals verwacht.
MOGELIJKE OORZAKEN
De temperatuurinstelling is niet correct

CORRIGERENDE ACTIE
Controleer het instelpunt van de controller. T4HMAX, T4HMIN in de verwarmingsmodus.
T4CMAX, T4CMIN in de koelmodus.
• Controleer of alle afsluiters van het watercircuit volledig open zijn.
• Controleer of het waterfilter moet worden schoongemaakt.
• Zorg ervoor dat er geen lucht in het systeem zit (spoellucht).
• Controleer op de manometer of er voldoende waterdruk is. De waterdruk moet> 1 bar
zijn (water is koud).
• Controleer of het expansievat niet is gebroken.
• Controleer of de weerstand in het watercircuit niet te hoog is voor de pomp
Zorg ervoor dat het watervolume in de installatie boven de minimaal vereiste waarde
ligt (zie "9.3 Aanpassingen").

De waterstroom is te laag

Het watervolume in de installatie is te laag
Pomp maakt geluid (cavitatie)
MOGELIJKE OORZAKEN
Er zit lucht in het systeem
Waterdruk bij pompinlaat is te laag

CORRIGERENDE ACTIE
Ontluchten
• Controleer op de manometer of er voldoende waterdruk is. De waterdruk moet
> 1 bar zijn (water is koud).
• Controleer of de manometer niet stuk is.
• Controleer of het expansievat niet stuk is.
• Controleer of de instelling van de voordruk van het expansievat correct is
(zie "9.3 Aanpassingen").

Het waterdrukventiel gaat open
MOGELIJKE OORZAKEN
Het expansievat is kapot
De vulwaterdruk in de installatie is hoger dan
0.3MPa.

CORRIGERENDE ACTIE
Het expansievat vervangen
Zorg ervoor dat de vulwaterdruk in de installatie ongeveer 0,15 ~ 0,20 MPa is (zie
"9.3 Aanpassingen").

Het waterdrukventiel lekt
MOGELIJKE OORZAKEN

CORRIGERENDE ACTIE

Vuil blokkeert de uitlaat van de waterdrukveiligheidsklep.

Controleer of de overdrukklep correct werkt door aan de rode draaiknop te draaien.
• Neem contact op met uw plaatselijke dealer als u geen klakkend geluid hoort.
• Als het water uit het apparaat blijft stromen, sluit u eerst de waterinlaat- en uitlaatafsluitkleppen en neemt u vervolgens contact op met uw plaatselijke dealer.
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Ruimteverwarmingscapaciteit tekort bij lage buitentemperaturen
MOGELIJKE OORZAKEN
De werking van de back-upverwarming is
niet geactiveerd.

Er wordt te veel warmtepompcapaciteit
gebruikt voor het verwarmen van sanitair
warm water (geldt alleen voor installaties
met een sanitair warmwatertank).

CORRIGERENDE ACTIE
Controleer of de "ANDERE VERWARMINGSBRON/BACK-UPVERWARMING" is
ingeschakeld, zie "10.7 Lokale instellingen" Controleer of de thermische beveiliging van de
back-upverwarming is geactiveerd (zie 9.2.3 Hoofdcomponenten schakelkast (deur 2), "
Thermische beveiliging back-upverwarming "voor de locatie van de resetknop). Controleer of
de boosterverwarming actief is, de back-upverwarming en de boosterverwarming kunnen niet
tegelijkertijd werken.
Controleer of de 't_DHWHP_MAX' en 't_DHWHP_RESTRICT' correct zijn geconfigureerd:
• Zorg ervoor dat de 'DHW PRIORITY' in de gebruikersinterface is uitgeschakeld.
• Schakel de "T4_TBH_ON" in de gebruikersinterface/FOR SERVICEMAN in om de
boosterverwarming voor de verwarming van water voor huishoudelijk gebruik te activeren.

Wanneer een beveiliging wordt geactiveerd, wordt een foutcode weergegeven op de gebruikersinterface. Een lijst met alle fouten en
corrigerende acties is te vinden in de onderstaande tabel.
Reset de veiligheid door het apparaat UIT en weer AAN te zetten.
Neem contact op met uw lokale dealer als deze procedure voor het resetten van de veiligheid niet is gelukt.
Fout
code

Defect of beveiliging

E01

Fout stromingsschakelaar
(E8 wordt 3 keer
weergegeven)

E1

Fase volgorde fout (alleen
voor driefasige eenheid)

E2

Communicatiefout tussen
bedrade controller en unit

E3

Back-up warmtewisselaar
fout watertemperatuur
sensor

E4

De temperatuursensor
warm tapwater (T5) fout

E5

De temperatuur van de
condensoruitlaat
temperatuur sensor (T3).

E6

De buitenlucht
temperatuursensor (T4)
fout.

E8

E9

Foutoorzaak en corrigerende actie
1.Het draadcircuit is kortgesloten of open.
Sluit de draad opnieuw correct aan.
2.Waterstroom is te laag.
3.Waterstroomschakelaar is defect, schakelaar is continu open of dicht, verander de
waterstroomschakelaar.
1.Controleer of de voedingskabels correct zijn aangesloten
2.Controleer de volgorde van de voedingskabels, verander de volgorde van twee kabels van de drie
voedingskabels.
1.Draad maakt geen verbinding tussen bedrade controller en unit. Verbind de draad.
2.Communicatie draad volgorde is niet goed. Sluit de draad opnieuw aan in de juiste volgorde.
3.Of er een hoog magnetisch veld is of dat hoog vermogen interfereert, zoals liften, grote
vermogenstransformatoren, enz ..
Om een barrière toe te voegen om het apparaat te beschermen of om het apparaat naar een andere
plaats te verplaatsen.
1.De T1-sensorconnector zit los . Sluit het opnieuw aan.
2.De connector van de T1-sensor is nat of er zit water in. Verwijder het water, maak de connector
droog. Voeg waterdichte lijm toe.
3.De T1-sensorstoring, vervang een nieuwe sensor.
1.De T5-sensorconnector zit los. Sluit het opnieuw aan.
2.De connector van de T5-sensor is nat of er zit water in. Verwijder het water, maak de connector
droog. Voeg waterdichte lijm toe.
3.De T5-sensorstoring, vervang een nieuwe sensor.
1.De T3-sensorconnector zit los. Sluit het opnieuw aan.
2.De connector van de T3-sensor is nat of er zit water in. Verwijder het water, maak de connector
droog. Voeg waterdichte lijm toe.
3.De T3-sensorstoring, vervang een nieuwe sensor.
1.De T4-sensorconnector zit los. Sluit het opnieuw aan.
2.De connector van de T4-sensor is nat of er zit water in. Verwijder het water, maak de connector
droog. Voeg waterdichte lijm toe.
3.De T4-sensorstoring, vervang een nieuwe sensor.

Waterstroom mislukt

Controleer of alle afsluiters van het watercircuit volledig open zijn.
1 Controleer of het waterfilter moet worden schoongemaakt.
2 Zie "9.4 Water bijvullen"
3 Zorg ervoor dat er geen lucht in het systeem zit (spoellucht).
4 Controleer op de manometer of er voldoende waterdruk is. De waterdruk moet >1 bar zijn.
5 Controleer of de pompsnelheid op de hoogste snelheid staat.
6 Controleer of het expansievat niet is gebroken.
7 Controleer of de weerstand in het watercircuit niet te hoog is voor de pomp (zie “Pompsnelheid
instellen”).
8 Als deze fout optreedt bij het ontdooien (tijdens het verwarmen van ruimten of het verwarmen van
water voor huishoudelijk gebruik), zorg er dan voor dat de voeding van de back-upverwarming
correct is bedraad en dat de zekeringen niet zijn doorgebrand.

Zuigbuis sensor (Th) error

1.De Th-sensorconnector zit los. Sluit het opnieuw aan.
2.De connector van de Th-sensor is nat of er zit water in. Verwijder het water, maak de connector
droog. Voeg waterdichte lijm toe.
3. De Th sensor storing, vervang een nieuwe sensor.
Th interventie <15 ° C gedurende 15 minuten, automatische reset Th >27 °C
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Fout
code

Defect of beveiliging

EA

Sensor Tp (compressorontlading)

ED

Tw_in probe error (waterinlaat verdamper)

EE

Eprom fout hydromodule print

H0

Communicatiefout tussen PCB-plaat
en idronic-besturingsprint

H1

Communicatiefout tussen PCB A en PCB B

H2

Fout in de temperatuursensor (T2) van de
plaatwarmtewisselaar koelmiddelinlaat
(vloeistofleiding).

H3

Fout in de temperatuursensor (T2B) van de
plaatwarmtewisselaar koelmiddeluitlaat
(gasleiding).

H4

Bescherming als P6 3x is voorgekomen

H5

Fout in de binnentemperatuursensor (Ta)

H6

De DC-ventilator defect

H7

Voedingsspanning circuit spanning
buiten bereik

H8

Fout in de druksensor Pe

H9

Foutoorzaak en corrigerende actie

Systeem uitlaat watertemperatuur T1B.

HA

Fout van de wateruitlaattemperatuursensor
(Twout) van de platenwarmtewisselaar

HE

De uitlaattemperatuur van het koelmiddel
van de condensor is te hoog in de verwarmingsmodus gedurende meer dan 10 min.

HF

PCB B EEprom-fout

HH

H6 10 keer weergegeven in 2 uur

P3

Compressor overstroombeveiliging

1. De Tp-sensorconnector zit los. Sluit het opnieuw aan.
2. De Tp-sensorconnector is nat of er zit water in. Verwijder het water, maak de
connector droog. Voeg waterdichte lijm toe.
3. De Tp sensor storing, vervang door een nieuwe sensor.
Tp-interventie <15°C gedurende 5 minuten, automatische reset Th >27°C
1. Controleer de elektrische aansluiting (reset indien onjuist).
2. De sensor is defect, vervang de sensor.
3. Vervang de print van de hydromodule.
Tw interventie <15°C gedurende 15 minuten, automatische reset Tw >27°C
1. Vervang de defecte print.
1. De draad maakt geen verbinding tussen binnen unit en buiten unit. Sluit de draad
aan.
2. Communicatie draad volgorde is niet goed. Sluit de draad opnieuw aan in de juiste
volgorde.
3. Of er een hoog magnetisch veld is of dat hoog vermogen interfereert, zoals liften,
grote vermogenstransformatoren, enz. Om een barrière toe te voegen om het
apparaat te beschermen of om het apparaat naar een andere plaats te verplaatsen.
1. Of er stroom is aangesloten op de PCB en print. Controleer of het PCBindicatielampje aan of uit is. Als het lampje uit is, sluit u de voedingskabel opnieuw
aan.
2. Als het lampje brandt, controleer dan de draadverbinding tussen de PCB en de
aangedreven PCB, als de draad los zit of is gebroken, sluit u de draad opnieuw aan of
vervangt u een nieuwe draad.
3. Vervang op hun beurt een nieuwe PCB en print.
1.De T2-sensorconnector zit los. Sluit het opnieuw aan.
2.De T2-sensorconnector is nat of er zit water in. Verwijder het water, maak de
connector droog. Voeg waterdichte lijm toe
3. De T2-sensorstoring, vervang door een nieuwe sensor.
1.De T2B-sensorconnector zit los. Sluit het opnieuw aan.
2.De T2B-sensorconnector is nat of er zit water in. Verwijder het water, maak de
connector droog. Voeg waterdichte lijm toe
3. De T2B-sensorstoring, vervang door een nieuwe sensor.
Zelfde als P6
1. De Ta senor bevindt zich in de interface;
2. De Ta-sensorstoring verandert een nieuwe sensor of verandert een
nieuwe interface.
1. Sterke wind beneden naar de ventilator toe, zodat de ventilator in de
tegenovergestelde richting draait. Verander de richting van het apparaat of zoek
beschutting.
2. Ventilatormotor is kapot, vervang door een nieuwe ventilatormotor.
1. Kijk of de voedingsingang zich binnen het beschikbare bereik bevindt.
2. Schakel uit en in, meerdere keren in korte tijd in. Laat het apparaat langer dan 3
minuten uitgeschakeld en schakel dan weer in.
3. Het circuit defect gedeelte van de hoofd besturingsprint is defect. Vervang door
een nieuwe PCB.
1. De connector van de druksensor zit los, sluit deze opnieuw aan.
2. De druksensor is defect. Vervang door een nieuwe sensor.
1. De T1B-sensorconnector zit los of is losgemaakt. Sluit het opnieuw aan.
2. De T1B-sensorconnector is nat of er zit water in. Verwijder het water, maak de
connector droog. Voeg waterdichte lijm toe
3. De T1B-sensorstoring, vervang door een nieuwe sensor.
1. De Twout-sensorconnector zit los of is losgemaakt. Sluit het opnieuw aan.
2. De Twout -sensorconnector is nat of er zit water in. Verwijder het water, maak de
connector droog. Voeg waterdichte lijm toe
3. De Twout -sensorstoring, vervang door een nieuwe sensor.
De buitenluchttemperatuur buiten is te hoog (hoger dan 30°C, het apparaat werkt nog
steeds in de verwarmingsmodus. Sluit de verwarmingsmodus wanneer de
buitenluchttemperatuur hoger is dan 30°C
1. De EEprom-parameter is fout, herschrijf de EEprom-gegevens.
2. EEprom-chiponderdeel is defect, vervang een nieuw EEprom-chiponderdeel.
3. De hoofd PCB is kapot, vervang door een nieuwe PCB.

Zie H6
1.Dezelfde reden voor P1.
2. Voedingsspanning van het apparaat is laag, verhoog de voedingsspanning
tot het vereiste bereik.
I> 20 A voor types 4-6-8 kW (een fase)
I> 31A voor types 10-12-14-16 kW (eenfase)
I> 15A voor types 12T-14T-16T kW (drie fasen)
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Fout
code

Defect of beveiliging

P4

Hoge aanvoertemperatuur
bescherming
Tp >115°C,
Tp <90°C

P5

Hoge temperatuurverschil
bescherming tussen waterinlaat en
wateruitlaat van de platenwarmtewisselaar
∆T >30°C

P6

Bescherming van de
compressormodule

L0

Foutoorzaak en corrigerende actie
1. Zie P1
2. Systeem is gebrek aan koelmiddelvolume. Vul het koelmiddel bij met het juiste volume.
3. Twout temperatuursensor zit los Sluit het opnieuw aan..
4. T1 temp sensor zit los. Sluit het opnieuw aan..
5. T5-temperatuursensor zit los. Sluit het opnieuw aan..
Het waterfilter moet worden schoongemaakt.
Zie "9.4 Water bijvullen"
Zorg dat er geen lucht in het systeem zit (ontluchen).
Controleer op de manometer of er voldoende waterdruk is. De waterdruk moet >1 bar zijn
(koud water).
Controleer of de pompsnelheid op de hoogste snelheid staat. Controleer of het
expansievat niet kapot is.
Controleer of de weerstand in het watercircuit niet te hoog is voor de pomp (zie "10.6
Pompsnelheid instellen").
1. Voedingsspanning van het apparaat is laag, verhoog de voedingsspanning tot het
vereiste bereik.
2. De ruimte tussen de units is te smal voor warmtewisseling. Vergroot de ruimte tussen
de eenheden.
3. De warmtewisselaar is vuil of er zit iets op het oppervlak. Reinig de warmtewisselaar of
verwijder het obstakel
4. Ventilator draait niet. Ventilatormotor of ventilator is defect. Vervang door een nieuwe
ventilator of ventilatormotor.
5. Vul het koelmiddelvolume te hoog bij. Vul het koelmiddel bij in nachtvolume.
6. De waterstroomsnelheid is laag, er zit lucht in het systeem of de pompkop is niet
voldoende. Laat de lucht los en selecteer de pomp opnieuw.
7. Waterafvoertemp-sensor zit los of is gebroken, sluit deze opnieuw aan of vervang door
een nieuwe.
8. Watertankwarmtewisselaar is kleiner dan de vereiste 1,7 m2. (10-16 kW eenheid) of 1,4
m2 (4-8kW eenheid)
9. Module draden of schroeven zijn los. Sluit draden en schroeven opnieuw aan.
De warmtegeleidende lijm is droog. Voeg wat warmtegeleidende lijm toe.
10. De draadverbinding zit los of is losgemaakt. Sluit de draad opnieuw aan.
11. Aandrijfprint is defect, vervang door een nieuwe.
12. Als het al bevestigt is dat het besturingssysteem geen probleem heeft, dan is de
compressor defect, vervang door een nieuwe compressor.
Neem contact op met uw plaatselijke dealer

L4

Fout in omvormermodule
Inverter module
laagspanningsbeveiliging
Invertermodule
hoogspanningsbeveiliging
MEC-fout

L5

Compressor 0 snelheidsbescherming

Neem contact op met uw plaatselijke dealer

L7

Fout in stroomfase
De frequentieverandering van de
compressor is groter dan 15Hz tussen
dit moment en het laatste moment
Het verschil tussen de doelfrequentie
en de werkfrequentie van de
compressor is groter dan 15 Hz.
Antivriesbeveiliging.
Hoge temperatuur bescherming van
koelmiddeluitlaattemperatuur van
condensor.
T3> 62°C,
T3 <52°C

Neem contact op met uw plaatselijke dealer

L1
L2

L8
L9
Pb
Pd

PP

Neem contact op met uw plaatselijke dealer
Neem contact op met uw plaatselijke dealer
Neem contact op met uw plaatselijke dealer

Waterinlaattemperatuur is hoger dan
wateruitlaat in verwarmingsmodus

Neem contact op met uw plaatselijke dealer
Neem contact op met uw plaatselijke dealer
Het apparaat keert automatisch terug naar de normale werking.
1. Het deksel van de warmtewisselaar is niet verwijderd. Verwijder het.
2. Warmtewisselaar is vuil of er zit iets op het oppervlak. Reinig de warmtewisselaar
of verwijder het obstakel.
3. Er is onvoldoende ruimte rondom het apparaat voor warmtewisseling.
4. De ventilatormotor is kapot, vervang door een nieuwe.
1. De draadaansluiting van de wateraanvoer- en/of retour sensor is los. Sluit het opnieuw
aan.
2. De sensor voor waterinlaat- en/of uitlaat (Tw_in/Tw_out) is kapot. Vervang door een
nieuwe sensor.
3. Vierwegklep is geblokkeerd. Start de eenheid opnieuw op om de klep de richting te laten
veranderen. Vierwegklep is kapot, vervang door een nieuwe klep.
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11.2 CV ketel storing
LCD Uit
Zorg ervoor dat de print van stroom wordt voorzien: controleer met een digitale
multimeter of de voedingsspanning aanwezig is.
Controleer de bedrading als er geen spanning is.
Als de spanning voldoende is (bereik 195 - 253 Vac), controleer dan de zekering
(3.15AL@230VAC). De zekering staat op de print. Zie fig. 205 en fig. 166.

LCD aan
In geval van bedieningsproblemen of problemen knippert het display en verschijnt de foutidentificatiecode
Er zijn fouten die permanente uitschakelingen veroorzaken (gemarkeerd met de letter "A"): om de werking te herstellen volstaat het om
de resetknop (detail 6 - fig. 1) gedurende 1 seconde in te drukken of de RESET op de afstandsbediening te gebruiken (optioneel) indien
geïnstalleerd; Als de cv ketel niet herstart, moet eerst de storing worden verholpen.
Andere fouten veroorzaken tijdelijke uitschakelingen (gemarkeerd met de letter "F") die automatisch worden gereset zodra de waarde
terugkeert binnen het normale werkbereik van de cv ketel.
Tabel. 9 - CV ketel lijst met fouten
Foutcode

Fout

Mogelijke oorzaak

Oplossing

A01

Geen ontsteking
van de branders

Geen gas

Controleer de normale gasstroom naar de cv ketel en
of de lucht uit de leidingen is verwijderd

Ontsteking / detectie elektrode fout

Controleer de bedrading van de elektrode en of deze
correct is geplaatst en vrij is van afzettingen; vervang de
elektrode indien nodig.

Defecte gasklep

Controleer de gasklep en vervang deze indien nodig

A02

Vlam aanwezig
signaal met
brander uit

Onvoldoende gastoevoerdruk

Controleer de gastoevoerdruk

Sifon geblokkeerd door vuil

Controleer en reinig de sifon

Lucht- / rookkanalen verstopt

Verwijder het obstakel van het rookkanaal,
rookafzuigkanalen, luchtinlaat en klemmen.

Elektrode fout
Ontsteking / detectie elektrode fout

Controleer de bedrading van de ontstekingselektrode
Controleer de staat van de elektrode
Elektrode naar aarde
Kabel naar aarde
Controleer de sifon en maak deze indien nodig schoon

A05

Ventilator fout

A06

Geen vlam na de
ontstekingsfase

Print fout
Geen 230V voeding
Signaal onderbroken
Ventilator kapot
Ontsteking elektrode fout
Vlam onstabiel
Lucht- / rookkanalen verstopt

F07 – F14
F15 – A07

Hoge
rooktemperatuur

F08
A08

Te heet
bescherming
interventie

Sifon geblokkeerd
De rooksonde detecteert een te hoge
temperatuur
Verwarmingssensor beschadigd

Controleer de print
Controleer de bedrading van de 5-pins connector
Controleer de bedrading van de 5-pins connector
Controleer de ventilator
Controleer de positie van de ontstekingselektrode en
vervang deze indien nodig
Controleer de brander
Verwijder het obstakel van het rookkanaal,
rookafzuigkanalen, luchtinlaat en klemmen.
Controleer de sifon en maak deze indien nodig schoon
Controleer de wisselaar
Controleer de rookgassonde
Controleer de parameter rookgasmateriaal
Controleer de juiste positie en werking van de
verwarmingssensor en vervang deze indien nodig

Geen watercirculatie in het systeem

Controleer de circulatiepomp

Lucht in het systeem

Ontlucht het systeem
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Foutcode

Fout

Mogelijke oorzaak

Oplossing

F09
A09

Te heet
bescherming
interventie

Retoursensor beschadigd

Controleer de juiste positie en werking van de
retoursensor en vervang deze indien nodig

Geen watercirculatie in het systeem

Controleer de circulatiepomp

Lucht in het systeem

Ontlucht het systeem

F10
A10

Storing
bezorgingssensor

F11
A11

Retoursensor fout

F12

Sanitair warm water
sensor fout

Sensor beschadigd

Fout rookgas sensor

Sensor beschadigd

Sensor beschadigd
Kortsluiting in de bedrading

Controleer de bedrading of vervang de sensor

Bedrading losgekoppeld

F13

Sensor beschadigd
Kortsluiting in de bedrading
Bedrading losgekoppeld
Kortsluiting in de bedrading

F34
F37
F39

F41

F42
A42

Interventie van
rookgasafvoerkanaal
Voedingsspanning
onder 170V
Onjuiste
systeemwaterdruk
Externe sondefout

Activering van
maximale DELTA T
bescherming

Activering
bescherming
sensorbesturing

Controleer de bedrading of vervang de sensor

Bedrading losgekoppeld
Kortsluiting in de bedrading

A14

Controleer de bedrading of vervang de sensor

Bedrading losgekoppeld
Fout F07 is in de afgelopen 24 uur 3
keer gegenereerd

Controleer de bedrading of vervang de sensor
Zie fout F07

Elektrische problemen

Controleer het elektrische systeem

Druk te laag
Waterdrukschakelaar beschadigd of
niet aangesloten
Sensor beschadigd of kortsluiting
in de bedrading

Vul het systeem

Sensor losgekoppeld na activeren
van de weersafhankelijke regeling

Sluit de externe sensor opnieuw aan of
schakel deweersafhankelijke regeling uit

Verwarmingssensor beschadigd

Controleer de juiste positie en werking van de
verwarmingssensor en vervang deze indien nodig

Retoursensor beschadigd

Controleer de juiste positie en werking van de
retoursensor en vervang deze indien nodig

Geen watercirculatie in het systeem

Controleer de circulatiepomp

Lucht in het systeem

Ontlucht het systeem

Retour- en / of afleversensor
beschadigd of niet aangesloten

Controleer de juiste positie en werking van de retouren/of afgiftesensor en vervang deze indien nodig

Retoursensor beschadigd of niet
aangesloten

Controleer de juiste plaatsing en werking van de
retoursensor

Controleer de waterdrukschakelaar
Controleer de bedrading of vervang de sensor

F43

Wisselaar
bescherming
interventie.

Geen water circulatie van het systeem Controleer de circulatiepomp
Lucht in het systeem

Ontlucht het systeem

A23 - A24
A26 F20
F21 - F40
F47 - F51
F50 - F53

Print parameter fout

Verkeerde printparameter instelling

Controleer de printparameters en wijzig deze indien
nodig

Thermostaatfout
begrenzen met
parameter
b06 = 1o 4

Geen / slechte watercirculatie in het
systeem

Controleer de circulatiepomp

Lucht in het systeem
Onjuiste parameter

Ontlucht het systeem
Controleer de juiste parameterinstelling

3541V020 MANUAL OMNIA HYBRID C (NL)

78

FOUTMELDINGEN
Foutcode

Fout

F56 - A56

Kalibratiefout

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Onjuiste parameters

Controleer de parameters en voer een kalibratie van
100% uit

Elektrode beschadigd of niet correct
geplaatst.

Controleer de positie van de elektrode, vervang deze
indien nodig. Herhaal na vervanging de 100%
kalibratie

F61 - A61

Controller AGC01
fout

A63

Controller AGC01
fout

Onstabiele stroomvoorziening

Controleer de dichtheid van het rookkanaal en de
afdichting van pakkingen
Reset de fout. Draai de warmwaterkraan open en
wacht tot de vlam stopt met knipperen (ongeveer 2
minuten)
Controleer de aardverbinding.
Controleer de elektrode.
Herhaal de 100% kalibratieprocedure.
Vervang indien nodig de besturing.
Controleer de stroomvoorziening

Controller AGC01 interne fout

Vervang indien nodig de besturing

Verbrandingsfout

Onvoldoende systeemgasdruk

Controleer de gastoevoerdruk

Onstabiele netspanning

Controleer de voedingsspanning

Elektrode beschadigd of niet correct
geplaatst

Controleer ontstekingselektrode en aarde

Recirculatie van dampen in de cv ketel
Kalibratieprocedure
niet voltooid

A54 - A55
F62 - F63

F67

Slechte primaire circuitcirculatie of
onvoldoende warmte afvoer tijdens
kalibratie
Controller AGC01 interne fout

BCC Service sleutel aangesloten

Schakel de stroomvoorziening gedurende 10
seconden uit, reset de fout en voer een 100% kalibratie uit (Sc15 = 1).
Laad de parameters

F68 – A68

BCC SERVICE KEY
fout

Fout bij het laden van
BCC SERVICE KEY

Herhaal de laadprocedure binnen 5 minuten vanaf de
voeding van de cv ketel en vervang indien nodig de
BCC SERVICE KEY

A62

Geen communicatie
tussen controller en
gasklep
Maximaal aantal
opeenvolgende
resets overschreden

Controller niet verbonden

Sluit de controller aan op de klep

Klep beschadigd / Klep vervangen

Controleer de bedrading of vervang de klep

Maximaal aantal opeenvolgende
resets overschreden

Verbreek de stroomtoevoer naar de cv ketel
gedurende 60 seconden en zet vervolgens de cv
ketel weer aan
Laad de firmware opnieuw of vervang de print

A64
F66

Firmware is niet succesvol geladen
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12.1 Ingebruikname warmtepomp
Voordat u voor de eerste keer start of na een lange pauze moet u de volgende voorbereidende controles uitvoeren met betrekking tot
het elektrische gedeelte en het koelgedeelte.
Voorafgaande warmtepomp controles
Koelgedeelte
• Controleer of het apparaat is gevuld met koelmiddel. De controle kan worden uitgevoerd met draagbare freon manometers uitgerust
met een 1/4 "SAE draaikoppeling met een depressor aangesloten op de tapuitgang. De afgelezen druk moet overeenkomen
met de verzadigingsdruk die overeenkomt met de omgevingstemperatuur (~ 7 bar).
• Voer een visuele controle uit op het koelcircuit en zorg ervoor dat het niet beschadigd is.
• Controleer of de leidingen niet vuil zijn met olie (olievlekken laten het koelcircuit breken).

WAARSCHUWING!
Koppel de voeding los voordat u een werkzaamheden uitvoert op het elektrische paneel van het apparaat.
Controleer na installatie van de binnen- en buiten units het volgende voordat u ze inschakelt:
• Bedrading. Zorg ervoor dat de elektrische aansluitingen van de verschillende delen van het systeem zoals ketel, temperatuursensoren,
2-en 3-wegkleppen en pompen zijn uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in deze handleiding, het bedradingsschema dat
is meegeleverd met het apparaat en in naleving van de wetten en lokale voorschriften.
• Zekeringen, schakelaars of beveiligingen. Controleer of de ter plaatse geïnstalleerde zekeringen of beveiligingen voldoende groot zijn op
basis van de maximale stroom die door het apparaat wordt geabsorbeerd, zoals gerapporteerd in deze handleiding. Controleer of
deze beveiligingsapparatuur niet wordt omzeild.
• Aarding. Zorg ervoor dat de aarddraden correct zijn aangesloten en dat de aardklemmen zijn vastgedraaid.
• Controleer visueel het elektrische paneel om te controleren op losse verbindingen of beschadigde elektrische componenten.
• Montage. Controleer of het apparaat correct is gemonteerd om abnormaal geluid en trillingen te voorkomen bij het opstarten van
het apparaat.
• Beschadigde componenten. Controleer de binnenkant van het apparaat om te controleren op beschadigde componenten of
verbrijzelde leidingen.
• Koelmiddel lekt. Controleer de binnenkant van het apparaat om te controleren op lekkage van koelmiddel. Neem contact op met de
technische assistentie als er koelmiddel verloren gaat.
• Voedingsspanning. Controleer of de voedingsspanning naar het apparaat overeenkomt met de voedingsspanning aangegeven
op het typeplaatje van het apparaat.
• Zorg ervoor dat de waterafsluiters volledig open zijn
12.2 Instelling die moet worden uitgevoerd tijdens de eerste controle van het product
Voor de juiste werking van het systeem is het verplicht om deze instellingen te maken tijdens de eerste productcontrole.

12.3 Ingebruikname cv ketel
Voorlopige cv ketel controles
• Controleer de dichtheid van het gassysteem.
• Controleer de juiste voorvulling van het expansievat.
• Vul het hydraulische systeem en zorg ervoor dat alle lucht in de cv ketel en het systeem is ontlucht.
• Zorg ervoor dat er geen waterlekkages in het systeem, sanitair warm water-circuits, aansluitingen of ketel zijn.
• Zorg dat er geen ontvlambare vloeistoffen of materialen in de buurt van de cv ketel zijn.
• Controleer de juiste aansluiting van het elektrische systeem en de efficiëntie van het aardingssysteem.
• Zorg ervoor dat de gasklep is aangepast voor het te gebruiken gas (zie "Tabel. 7 - GASPLAATS en parameterinstelling" en fig. 164).
• Vul de sifon (zie "6.15 Condensaatafvoer verbinding cv ketel" op pagina 27).

ALS DE BOVENSTAANDE INSTRUCTIES NIET WORDEN GEWAARBORGD, KAN ER RISICO OP
VERSTIKKING OF VERSTRIJDING GEGEVEN DOOR GAS OF ROOKVLUCHTEN; GEVAAR VOOR
BRAND OF EXPLOSIE. OOK KAN ER EEN RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF OVERSTROMING VAN
DE RUIMTE ZIJN.
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Eerste ketelontsteking
• Controleer of er geen vraag voor warm water en kamerthermostaten is.
• Zet het gas aan en controleer of de gastoevoerdruk vóór het apparaat voldoet aan de technische gegevenstabel of in ieder geval aan de
tolerantie die is voorzien in de voorschriften.
• Schakel de cv ketel elektrisch in; op het display verschijnt het versienummer van de software Fh en vervolgens de ontluchtingscyclus FH
(zie "9.2 Aansluiting op de voeding, in- en uitschakelen" op pagina 65).
• Aan het einde van de FH-cyclus verschijnt het scherm van de wintermodus (fig. 157) op het display; maak de temperatuuraanpassingen:
verwarmingstoevoer en sanitair warm water-afvoer (fig. 161 en fig. 162).
• Controleer of de parameterwaarde van het rookkanaal (“Sc ”- Menu Parameters verbrandingsregeling” op pagina 71) geschikt is voor de
lengte van het geïnstalleerde rookkanaal.
• Controleer bij gaswissel (G20 - G30 - G31) of de relevante parameter geschikt is voor het type gas dat aanwezig is in het toevoersysteem
(“Sc ”- Menu Parameters verbrandingsregeling” op pagina 71 en zie “11.1 Warmte pomp foutmeldingen ”op pagina 73).
• Stel de cv ketel in op DHW of verwarmingsmodus (zie “9.2 Aansluiting op de voeding, in- en uitschakelen" op pagina 65).
• Voer in de verwarmingsmodus een vraag uit: het display toont het radiatorsymbool en de actuele temperatuur van het verwarmingssysteem;
wanneer het knipperende vlamsymbool verschijnt, brandt de brander en voert het systeem de kalibratie uit. Wacht tot het einde van de
kalibratie, aangegeven door het constante vlamsymbool.
• DHW MODE met warmtapwateropname: het display toont het kraansymbool en de actuele tapwatertemperatuur; wanneer het knipperende
vlamsymbool verschijnt, brandt de brander en voert het systeem de kalibratie uit; wacht tot het einde van de kalibratie, aangegeven door het
constante vlamsymbool.
• Voer de brandstofcontrole uit zoals beschreven in par. “Controle van de verbrandingswaarden” op pagina 68.
12.4 Laatste controle voordat u het apparaat inschakelt
Wanneer de installatie is voltooid en alle benodigde instellingen zijn gemaakt, plaatst u alle panelen van het apparaat weer in elkaar en
sluit u deze.
12.5 Het aanzetten van het apparaat
Wanneer het apparaat van stroom wordt voorzien, toont het display van de afstandsbediening "1% ~ 99%" (initialisatiefase). Tijdens dit
proces (dat enkele seconden duurt) kan de gebruikersinterface niet worden gebruikt.
Raadpleeg het gedeelte "AFSTANDSBEDIENING - GEBRUIKERSMENU" op pagina 32 om het systeem te activeren.
12.6 Instelling van het systeemwaterstroom in verwarmingsmodus
Het verwarmingsinstelpunt kan door de gebruiker worden gewijzigd binnen bepaalde limieten die zijn gedefinieerd door de T1S RANGEinstellingen in het menu INSTELLING HOT MODE van de afstandsbediening (zie “fig. 170 - Verwarming met warmtepomp” op pagina 84)
T1S RANGE ingesteld op laag (LOW) (fabrieksinstelling)
25 ~ 55 ° C
T1S RANGE ingesteld op hoog (HIGH)
35 ~ 60 ° C
OPMERKING
Om de energie-efficiëntie van de cv ketel te optimaliseren, wordt voorgesteld om de setpoint van de ketelverwarming op dezelfde waarde
in te stellen als de setpoint van de warmtepomp.
12.7 Instelling van het instelpunt van de systeemwaterafgifte in koelmodus
Het koelinstelpunt kan door de gebruiker worden gewijzigd binnen bepaalde limieten die zijn gedefinieerd door de T1S RANGEinstellingen in het menu COOL MODE INSTELLING van de afstandsbediening (zie "fig. 172 - Verwarming met warmtepomp en cv ketel"
op pagina 84).
T1 S RANGE ingesteld op laag (LOW) (fabrieksinstelling)
T1S RANGE ingesteld op hoog (HIGH)

5 ~ 25 ° C
18 ~ 25 ° C

12.8 Instelling temperatuur sanitair warm water
Om de temperatuur van het warm water voor huishoudelijk gebruik (standaard 55 °C) in te stellen, moet u de ketelregelaar bedienen
(zie "Aanpassing tapwatertemperatuur" op pagina 66).
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13. PARAMETERS WARMTEPOMP EN CV KETEL IN VERWARMINGSMODUS
Voor de verwarmingsmodus is het mogelijk om twee verschillende logica voor warmtepomp- en cv ketelactivering te hebben, afhankelijk
van de parameters aangegeven in de volgende tabel en beschikbaar onder "8.2 Het service menu (FOR SERVICEMAN)" op pagina 49.

Minimale externe luchttemperatuur voor warmtepompverwarmingsmodus

Fabrieks
instelling
-5°C

“8.5 HEAT mode setting” op pagina 54

Maximale buitenluchttemperatuur voor warmtepompverwarmingsmodus
Externe luchttemperatuur voor activering van de cv ketel
Verwarmingsvertraging ketel

25°C
2°C
30 min

“8.5 HEAT mode setting” op pagina 54
“8.10 AHS (cv ketel)” op pagina 56
“8.10 AHS (cv ketel)” op pagina 56

Parameter

BESCHRIJVING Parameter

T4HMIN
T4HMAX
T4_AHS_ON
t_AHS_DELAY

Referentie paragraaf

13.1 CV ketel in integratie met de warmtepomp (instelling uit te voeren tijdens de eerste controle van het product
Met een externe luchttemperatuur hoger dan (T4_AHS_ON - 2) wordt de systeemverwarming alleen gegarandeerd door de
warmtepomp Zie “fig. 170 - Verwarming met warmtepomp ”op pagina 84
Met externe luchttemperatuur tussen (T4HMIN) en (T4_AHS_ON - 2) wordt de systeemverwarming gegarandeerd door de
warmtepomp en de cv ketel: de cv ketel wordt geactiveerd als de warmtepomp na de tijd (t_AHS_DELAY) niet voldoet aan het setpoint.
Zie "fig. 172 - Verwarming met warmtepomp en cv ketel ”op pagina 84
Met een externe luchttemperatuur lager dan T4HMIN wordt het verwarmingssysteem alleen gegarandeerd door de cv ketel.
Zie "fig. 171 - Verwarming met cv ketel ”op pagina 84
Functiediagram met instelling die moet worden uitgevoerd tijdens de eerste controle van het product.

T4: externe luchttemperatuursonde

OPMERKING
Om de energie-efficiëntie van de cv ketel te optimaliseren, wordt voorgesteld om het instelpunt van de ketelverwarming op
dezelfde waarde in te stellen als het instelpunt van de warmtepomp.
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13.2 CV ketel ter vervanging van de warmtepomp
Stel T4_H_MIN = externe luchttemperatuur waarbij u de warmtepomp wilt deactiveren en de cv ketel wilt activeren.
Stel T4_AHS_ON in op een lagere waarde dan T4HMIN.
Met een externe luchttemperatuur hoger dan T4HMIN, wordt de verwarming van het systeem alleen gegarandeerd door de
warmtepomp, bij een temperatuur lager dan T4HMIN wordt de verwarming van het systeem alleen gegarandeerd door de cv
ketel. Zie "fig. 170 - Verwarming met warmtepomp ”op pagina 84
Met een externe luchttemperatuur lager dan T4HMIN wordt aan het verwarmingssysteem alleen voldaan door de cv ketel fig. 171.
Voorbeeld:
T4HMIN = -5 °C
T4HMAX = 25 °C
T4_AHS_ON ≤ -5 °C (voor het gemak wordt voorgesteld om deze waarde in te stellen op -15°C)

T4: externe luchttemperatuursonde

OPMERKING
Om de energie-efficiëntie van de cv ketel te optimaliseren, wordt voorgesteld om het instelpunt van de ketelverwarming op
dezelfde waarde in te stellen als het instelpunt van de warmtepomp.
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14. WERKWIJZE VAN HET SYSTEEM
14.1 Bedrijfsmodi van de installatie
Koelmodus met warmtepomp
De koeling van de installatie wordt alleen door de
warmtepomp bereikt.

Verwarmingsmodus met warmtepomp
De installatie wordt alleen door de warmtepomp voldaan.

Verwarmingsmodus met cv ketel
De installatie wordt alleen door de cv ketel voldaan.

Verwarmingsmodus met warmtepomp en cv ketel
De verwarming van de installatie wordt voldaan door
de warmtepomp met de cv ketel in ondersteuning.
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14.2 Sanitair Warm Waterproductie
Sanitair Warm Water productie
De vraag naar warm water wordt door de cv ketel geproduceerd.

14.3 Bedrijfsmodi + sanitair warm water productie
Koelmodus en sanitair warm water productie
De koeling van de installatie wordt voldaan door de
warmte-pomp. De vraag naar sanitair warm water wordt door
de cv ketel voldaan.

Verwarmingsmodus en sanitair warm water productie
De plantverwarming wordt geproduceerd door de warmtepomp. De vraag naar sanitair warm water wordt door de cv
ketel voldaan.
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15. ONDERHOUD
15.1 Algemene opmerkingen
Om een optimale beschikbaarheid van het apparaat te garanderen, moeten regelmatig een aantal controles en inspecties op het
apparaat en de veldbedrading worden uitgevoerd.

BELANGRIJK! ALLE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN EN VERVANGINGEN MOETEN WORDEN UITGEVOERD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
Schakel de stroom uit en sluit de gaskraan voordat u werkzaamheden aan de binnenunit uitvoert. Anders kan er een explosie, elektrische
schok, verstikking of vergiftiging ontstaan.

Raak de leidingen van het koudemiddelcircuit en de interne onderdelen (pomp, veiligheidsklep, enz.) niet aan tijdens en onmiddellijk na
het uitschakelen van het apparaat, omdat deze erg heet of erg koud kunnen zijn, waardoor scheuren of branden of bevriezen kunnen ontstaan.
Om letsel te voorkomen, moet u de temperatuur van de leidingen voldoende laten dalen tot normale waarden en draag beschermende
handschoenen. Koppel voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden altijd de stroomtoevoer naar het apparaat en alle elektrische
belastingen (pompen, kleppen, elektrische boosters, elektrische weerstanden, enz.) los.
Sommige elektrische componenten kunnen erg heet zijn.
Vanwege het risico op hoge restspanning, wacht na het loskoppelen van de stroomtoevoer naar de buitenunit minstens 10 minuten voordat u delen
onder spanning aanraakt.
De olieverwarmer van de compressor kan zelfs werken als de compressor is gestopt.
Zorg ervoor dat u geen elektrische stroomkabels aanraakt.
Was het apparaat niet. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
Wanneer de servicepanelen worden verwijderd, kunnen delen onder spanning gemakkelijk per ongeluk worden aangeraakt.
Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens installatie of onderhoud wanneer het servicepaneel is verwijderd.
Het is niet toegestaan om met een component te knoeien of wijzigingen aan te brengen, noch met de instellingen van de interventiewaarden van
de in het apparaat geïnstalleerde beveiligingsapparatuur.
Trek aan, ontkoppel of draai de elektrische kabels die uit het apparaat komen niet, zelfs niet als deze losgekoppeld zijn van de voeding.
Het is verboden om verpakkingen met ontvlambare stoffen in de buurt van het apparaat achter te laten.
Raak het apparaat niet aan met blote voeten of met natte of vochtige lichaamsdelen.
De beschreven controles moeten minstens eenmaal per jaar worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
Schakelkast
Voer een grondige visuele inspectie van de componenten van het elektrische paneel uit om te controleren op beschadigde of onjuist aangesloten
componenten of kabels (controleer de dichtheid van de klemschroeven).
Restrisico's
De apparaten zijn ontworpen om de risico's voor personen en de omgeving waarin ze zijn geïnstalleerd worden tot een minimum te beperken.
Om overblijvende risico's te elimineren, is het daarom raadzaam om zo vertrouwd mogelijk te raken met het apparaat om ongevallen te
voorkomen die persoonlijk letsel en/of materiële schade kunnen veroorzaken.
a. Toegang tot het apparaat
Alleen gekwalificeerde personen die bekend zijn met dit type en die zijn uitgerust met de nodige veiligheidsbescherming (schoeisel,
handschoenen, helm, enz.) Bovendien moeten deze personen door de eigenaar van het apparaat zijn geautoriseerd en door de feitelijke
fabrikant zijn erkend om te kunnen werken.
b. Elementen van risico
Het apparaat is zodanig ontworpen en gebouwd dat er geen risicovoorwaarden ontstaan. Restrisico's zijn echter onmogelijk te
elimineren tijdens de ontwerpfase en worden daarom in de volgende tabel vermeld samen met de instructies over hoe ze te neutraliseren.
Restgevaren binnen unit
Onderdeel in kwestie

Restgevaar

Modus

Koelmiddel- en
hydraulische leidingen

Brandplekken

Contact met de leidingen

Koelmiddelleidingen,
platenwarmtewisselaar.

Explosie

Overmatige druk

Koelmiddelleidingen
Elektrische kabels, metalen
onderdelen

Brandplekken van ijs
Elektrocutie, ernstige
brandwonden

Lekkend koelmiddel
Defecte kabelisolatie, metalen
delen onder spanning

Restgevaren buiten unit
Onderdeel in kwestie

Voorzorgsmaatregelen
Vermijd contact door beschermende handschoenen te
dragen
Schakel het apparaat uit, controleer de
hogedrukschakelaar en veiligheidsklep, de
ventilatoren en de condensor
Trek niet aan de leidingen
Adequate elektrische bescherming (het apparaat
correct aarden)

Restgevaar

Modus

Voorzorgsmaatregelen

Brandplekken

Contact met de leidingen en/of
compressor

Vermijd contact door beschermende handschoenen te
dragen

Explosie

Overmatige druk

Schakel het apparaat uit, controleer de
hogedrukschakelaar en veiligheidsklep, de
ventilatoren en de condensor

Koelmiddelleidingen
Elektrische kabels, metalen
onderdelen
Warmtewisselaar

Brandplekken van ijs
Elektrocutie, ernstige
brandwonden
Snijwond

Lekkend koelmiddel
Defecte kabelisolatie, metalen
delen onder spanning
Aanraking

Ventilatoren

Snijwond

Aanraking met de huid

Compressor en persleiding
Afvoerleidingen

Trek niet aan de leidingen
Adequate elektrische bescherming (het apparaat
correct aarden)
Draag beschermende handschoenen
Steek geen handen of voorwerpen door het
ventilatorrooster
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Algemene regels voor onderhoud
Het onderhoud is uiterst belangrijk voor de werking van het systeem en de normale werking van het apparaat in de loop van de tijd.
In overeenstemming met de Europese Verordening EG 303/2008 moet worden opgemerkt dat bedrijven en ingenieurs voor onderhoud,
reparatie, lektesten en terugwinning/recycleren van koelgassen volgens de lokale voorschriften moeten worden GECERTIFICEERD.
Onderhoud moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsregels en tips in de handleiding die bij het apparaat is
geleverd. Routineonderhoud helpt de efficiëntie van het apparaat te behouden, de achteruitgang van elk apparaat te verminderen en
informatie en gegevens te verzamelen om de efficiëntie van het apparaat te begrijpen en storingen te voorkomen.
Voor buitengewoon onderhoud of als u service nodig heeft, neemt u contact op met een gespecialiseerd servicecentrum dat is
goedgekeurd door de fabrikant en gebruikt u originele reserveonderdelen. In overeenstemming met de Europese Verordening EG
1516/2007 is het noodzakelijk om een "serive overziht" op te stellen. Zorg in elk geval voor een databoek (niet meegeleverd) waarmee u
de ingrepen op het apparaat kunt bijhouden; op deze manier zal het gemakkelijker zijn om de verschillende interventies goed te
programmeren en een mogelijke probleemoplossing te vergemakkelijken. Kom maar op met het databoek: datum, type interventie,
beschrijving van de interventie, metingen, gemelde afwijkingen, foutmeldingen vastgelegd in de alarmgeschiedenis, etc.
15.2 Opening voorpaneel

Sommige interne componenten van de cv ketel kunnen temperaturen bereiken die hoog genoeg zijn om
ernstige brandwonden te veroorzaken. Wacht voordat u enige handeling uitvoert tot deze componenten
zijn afgekoeld of draag geschikte handschoenen.

Om de ketelbehuizing te openen:
1. Draai de schroeven A gedeeltelijk los (zie fig. 176).
2. Trek paneel B naar u toe en maak het los van de bovenste bevestigingen.

Het toestel heeft een luchtdichte omkasting. Na elke handeling waarbij de ketel wordt geopend, moet u
ervoor zorgen dat het voorpaneel correct is terug geplaatst en de schroeven zijn vastgedraaid.
Ga in omgekeerde volgorde te werk om het voorpaneel terug te plaatsen. Zorg ervoor dat deze zich op
de bovenste bevestiging bevindt en goed op de zijkanten aansluit. Na het vastdraaien moet de kop van
schroef "A" in de sponning zitten (zie fig. 177).

fig. 177 - Juiste montage van het voor paneel
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15.3 Toegang tot interne componenten
Om toegang te krijgen tot de interne componenten na demontage van het voorpaneel (details 1 en 2 fig. 178), is het noodzakelijk om de
montage van het elektrische paneel van de warmtepomp en het expansievat te roteren (detail 3 fig. 178).

3541V020 MANUAL OMNIA HYBRID C (NL)

88

ONDERHOUD
Als de pomp correct werkt, is de LED naast de "driehoek"
groen in kleur Bij
gebruik onder normale omstandigheden wordt de LED rood (knipperend of vast).
Abnormale omstandigheden kunnen van verschillende aard zijn:
• spanningsproblemen (te hoog of te laag)
• laadproblemen (overmatig of te licht)
• temperatuurproblemen (overmatig)
• problemen als gevolg van externe omstandigheden (motor aangedreven door een externe stroom).
De betekenis van de LED-interface is als volgt:
• Als het rood/groene licht knippert geeft het een "waarschuwing" aan: de pomp werkt maar er zijn abnormale omstandigheden.
• Het rode knipperen geeft aan dat de pomp niet meer werkt vanwege een tijdelijk probleem (de pomp wordt veilig).
• Het rode lampje geeft aan dat de pomp is gestopt met werken vanwege een ernstiger probleem.
In de eerste twee gevallen volstaat het om de abnormale bedrijfsomstandigheden te corrigeren zodat de pomp weer normaal kan
werken.
In het laatste geval is het mogelijk om te proberen de pomp minimaal 30 seconden los te koppelen voordat u hem opnieuw aansluit,
waardoor de pomp de tijd krijgt om alle tests uit te voeren en de cycli opnieuw te starten.
Als na een paar pogingen het rode lampje blijft aanhouden, vervangt u de pomp.
15.4 Waterbelasting en systeem waterdruk aanpassing
Gebruik bij voorkeur het externe vul en aftap punt!
De vuldruk op de ketelwatermeter (detail 2 - fig. 180) met koud systeem moet ca.
1,0 bar zijn. Als de systeemdruk onder de minimumwaarden daalt, stopt de cv ketel
en wordt fout F37 weergegeven. Trek de vulknop (detail 1 - fig. 180) naar buiten en
draai hem tegen de klok in om terug te keren naar de oorspronkelijke waarde. Sluit
het daarna altijd.
Zodra de systeemdruk is hersteld, activeert de cv ketel de ontluchtingscyclus van
300 seconden die op het display wordt aangegeven met Fh.
Om uitschakeling van de cv ketel te voorkomen, is het raadzaam om periodiek de
druk op de meter te controleren als het systeem koud is. In geval van een druk
onder 0,8 bar is het raadzaam om deze te vullen.
15.5 Systeem aftappen
Gebruik bij voorkeur het externe vul en aftap punt!
De ringmoer van de aftapkraan bevindt zich onder de veiligheidsklep in de cv ketel.
Om het systeem af te tappen, draait u de ring (ref. 1 - fig. 181) linksom om de
kraan te openen. Gebruik geen gereedschap; gebruik alleen handen.
Om alleen het water in de binnen unit af te tappen, sluit u eerst de afsluiters tussen
het systeem en de binnen unit voordat u de ring draait.
15.6 Routineonderhoud warmtepomp
De hieronder beschreven inspecties waaraan het apparaat moet worden onderworpen, vereisen geen specifieke technische knowhow.
Ze omvatten slechts enkele eenvoudige inspecties waarbij bepaalde delen van de eenheid zijn betrokken. De onderstaande tabel geeft
een aanbevolen lijst van inspecties die op de aangegeven intervallen moeten worden uitgevoerd.
Zorg vaker voor controles en interventies in geval van zwaar (continu of intermitterend hoog, dichtbij operationele limieten, enz ...)
of kritisch (essentiële service zoals datacenters, ziekenhuizen, enz ...).
ONDERHOUD
Visuele inspectie van het apparaat
Inspectie van hydraulisch circuit
Inspectie van elektrisch systeem
Inspectie van condensatie- en ventilatorsysteem
Inspectie van de waterwarmtewisselaar
Inspectie van het waterfilter
Inspectie van de waterpompen (indien aanwezig)

FREQUENTIE
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks

• Visuele inspectie
Let bij het controleren op de staat van de onderdelen die de basis van het apparaat vormen. Als er roestsporen worden opgemerkt,
moeten deze worden behandeld met roestwerende verf om het probleem op te lossen of te verminderen. Controleer of de externe
panelen van het apparaat goed zijn bevestigd. Slechte bevestiging veroorzaakt lawaai en abnormale trillingen.
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• Inspectie van hydraulisch circuit
Controleer visueel of er geen lekken in het hydraulische circuit zijn. Controleer of waterfilters schoon zijn.
• Inspectie van elektrisch systeem
Zorg ervoor dat voedingskabels die het apparaat voeden niet gescheurd, gebarsten of beschadigd zijn op een manier die de isolatie kan
beïnvloeden.
• Inspectie van het geventileerde condensatie/verdampingsgedeelte
WAARSCHUWING: De lamellenwisselaar heeft vinnen van aluminium of een ander dun materiaal, dus zelfs onbedoeld contact kan
snijwonden veroorzaken.
Condenserende/verdampende wisselaar
Gezien de functie van dit component, is het erg belangrijk dat het oppervlak van de wisselaar zo vrij mogelijk is van
verstopping veroorzaakt door items die de luchtstroomsnelheid van de ventilator en dus de prestaties van het apparaat zelf
kunnen verminderen. De volgende bewerkingen kunnen nodig zijn:
- Verwijder alle onzuiverheden (zoals papierresten, bladeren, enz.) die het oppervlak van de bank met de hand of met een borstel zouden
kunnen verstoppen (volg de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften).
- Als het vuil zich op de vinnen heeft afgezet en moeilijk met de hand te verwijderen is, gebruik dan een stroom perslucht of water onder
druk op het aluminium oppervlak van de wikkeling, waarbij u eraan denkt de stroom verticaal en tegengesteld aan de standaardstroom te
richten, om te voorkomen dat de vinnen worden beschadigd.
- "Kam" de wisselaar met het bijbehorende gereedschap, met behulp van de juiste kamafstand voor de vinnen als sommige delen ervan
zijn gebogen of platgedrukt.
Ventilatoren
Inspecteer deze onderdelen visueel om te controleren of de ventilatoren goed zijn bevestigd aan het lagerrooster en of dit laatste is
bevestigd aan de structuur van het apparaat. Controleer de ventilatorlagers en sluit de klemmenkast en kabelwartels. Als lagers
beschadigd zijn en/of een slechte bevestiging hebben, kan dit de oorzaak zijn van abnormaal geluid en trillingen.
• Inspectie van de waterwarmtewisselaars
De warmtewisselaars moeten zorgen voor de maximale warmteoverdracht, dus houd ze schoon en vrij van vuil dat de efficiëntie kan
verminderen; zorg ervoor dat het temperatuurverschil tussen wateruitlaattemperatuur en verdamping / condensatie in de loop van de tijd
niet toeneemt, als het verschil 8-10 ° C overschrijdt, is het noodzakelijk om door te gaan met het reinigen van de waterzijde van de
wisselaar, rekening houdend met het volgende: watercirculatie moet in de tegenovergestelde richting zijn dan normaal, de
vloeistofsnelheid is niet hoger dan 1,5 keer de nominale snelheid en gebruik alleen water of matig zure producten, maar alleen water voor
de laatste wasbeurt.
• Inspectie van de waterfilters
Zorg ervoor dat u het filter schoonmaakt en onzuiverheden verwijdert die de juiste waterstroom blokkeren, waardoor de drukval toeneemt
en het energieverbruik van de pompen toeneemt. Zie ook het gedeelte "Hydraulische verbindingen".
• Inspectie van de waterpompen
Controleer waterlekkage, de staat van de lagers, het sluiten van de klemmenkast en de integriteit van de kabel. Lagers beschadigd en
slechte bevestiging zijn de oorzaak van abnormaal geluid en trillingen,

VOORZICHTIG!
Als gevolg van buitengewoon onderhoud aan het koelcircuit met vervanging van componenten, voert u de
volgende stappen uit voordat u het apparaat opnieuw start:
- Let op om de koelmiddellading op het typeplaatje van het apparaat te herstellen.
- Open alle kogelkranen in het koelcircuit.
- Sluit de voeding en aarding correct aan.
- Controleer de hydraulische aansluitingen.
- Controleer of de waterpomp goed werkt.
- Reinig waterfilters.
- Controleer of de vinelementen niet vuil of verstopt.
- Controleer de juiste rotatie van ventilatoren.
- Controleer de juiste werking van veiligheidsvoorzieningen met speciale aandacht voor de differentiaal
waterdrukschakelaar en/of waterstroomschakelaar.
- Controleer de bladen van de ventilator op vervuiling en reinig zo nodig voorzichtig met een borstel.
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15.7 Buitengewoon onderhoud en vervanging van warmtepomp componenten
Warmtepomp pomp
Voordat u begint met de volgende instructies, raden we aan uzelf te beschermen en de interne omgeving en het
elektrische systeem van de binnen unit te beschermen tegen waterlekkage.

• Schakel de stroomtoevoer uit en sluit de gaskraan.
• Koppel de pomp elektrisch los.
• Tap het water uit de binnen unit af (zie “15.6 Routineonderhoud warmtepomp” op pagina 89).
• Schroef de vullers los ("4" van fig. 184.) en verwijder de pomp ("5" van fig. 184.)
15.8 Periodieke controle cv ketel
Laat gekwalificeerd personeel een jaarlijkse inspectie uitvoeren om de juiste werking van het apparaat in de loop van de tijd te
garanderen en zorg voor de volgende controles:
• De bedienings- en veiligheidsvoorzieningen (gasklep, debietmeter, thermostaten, enz.) Moeten correct functioneren.
• Het rookgasafvoercircuit moet perfect efficiënt zijn.
• De afgedichte ruimte moet dicht zijn.
• Het eindstuk en de kanalen van de luchtrook moeten vrij zijn van obstructies en lekken
• De brander en wisselaar moeten schoon en vrij van afzettingen zijn. Gebruik geschikte borstels om te reinigen. Gebruik nooit chemische.
producten.
• De elektrode moet correct zijn geplaatst en vrij van kalkaanslag.
• De elektrode kan alleen worden gereinigd met een niet-metalen borstel en mag NIET worden geschuurd.
• De gas- en watersystemen moeten dicht zijn.
• De waterdruk in het systeem moet bij kou ca. 1 bar zijn; breng het anders naar die waarde.
• De circulatiepomp mag niet worden geblokkeerd.
• Het expansievat moet gevuld zijn.
• De gasstroom en -druk moeten overeenkomen met die in de respectieve tabellen.
• Het condens afvoersysteem moet efficiënt zijn zonder lekkage of obstructies.
• De sifon moet vol water zijn.
• Controleer de kwaliteit van het water in het systeem.
• Controleer de staat van de isolatie van de wisselaar.
• Controleer de gasaansluiting tussen de klep en Venturi.
• Vervang de brander pakking als deze beschadigd is.
• Controleer aan het einde van de controle altijd de verbrandingsparameters (zie "100% kalibratie" op pagina 67).
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15.9 CV ketel - Buitengewoon onderhoud en vervanging van componenten
Na het vervangen van de gasklep, brander, elektrode en printplaat moet de 100% -kalibratie worden uitgevoerd (zie “100% -kalibratie”
op pagina 67). Volg daarna de instructies in paragraaf “Controle van de verbrandingswaarden” op pagina 67.
Gasklep

• Schakel de stroomtoevoer uit en draai de gaskraan dicht.
• Koppel de connectoren los
• Koppel de gastoevoerleiding los
• Draai de schroeven “1” los
• Verwijder de klem “2”
• Verwijder de gasklep
• Draai vervolgens de schroeven “4” los
• Monteer het nieuwe ventiel en voer de bovenstaande stappen
in omgekeerde volgorde uit

CV ketel – platenwarmtewisselaar
Voordat u de volgende instructies uitvoert, is het raadzaam om de ruimte en de schakelkast van de cv
ketel te beschermen tegen onbedoeld morsen van water.

• Isoleer de cv ketel door de sanitair warm water toevoer en systeemafsluitkleppen te bedienen.
• Open een kraan om het sanitair warm water af te tappen.
• Draai de horizontale schroef aan de onderkant van de print behuizing los.
• Draai paneel “3” van fig. 185
• Tap het water in de cv ketel af via de aftapkraan (zie “15.6 Routineonderhoud warmtepomp” op pagina 89).
• Draai de schroeven “4” van fig. 185
• Verplaats de platenwarmtewisselaar "5" van fig. 185 terug en schuif het naar links.
• Verwijder de warmtewisselaar zoals aangegeven in de afbeelding
• Let er bij het terugplaatsen van de platenwarmtewisselaar op dat de pijlen (die aangeven: HEATING) naar beneden wijzen.
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CV ketel – Circulatie pomp
Voordat u de volgende instructies uitvoert, is het raadzaam om de ruimte en de schakelkast van de cv
ketel te beschermen tegen onbedoeld morsen van water.

• Schakel de stroomtoevoer uit en draai de gaskraan dicht.
• Ontkoppel de circulatiepomp elektrisch en maak de verbindingen los door het detail “1” van fig. 186.
• Tap het water in de cv ketel af (zie “15.6 Routineonderhoud warmtepomp” op pagina 89).
• Schroef de circulatiepompmotor los en verwijder hem (“4” van fig. 186).
CV ketel – De hoofdwisselaar vervangen
Voordat u de volgende instructies uitvoert, is het raadzaam om de ruimte en de schakelkast van de cv
ketel te beschermen tegen onbedoeld morsen van water.

• Schakel de stroomtoevoer uit en sluit de gaskraan dicht
• Koppel de connector van de rooksensor los
• Koppel de ventilatorconnector los
• Koppel de connector van de ontstekingselektrode los die op de print is aangesloten.
• Tap het water uit de binnen unit. (zie “15.6 Routineonderhoud warmtepomp” op pagina 89).
• Trek de rookgasafvoer eruit (concentrisch of accessoires voor afzonderlijke kanalen)
• Verwijder de ventilator
• Verwijder de clips van de twee pijpen op de wisselaar, pomp en hydraulische eenheid
• Verwijder de 2 bovenste schroeven “5” waarmee de wisselaar aan het frame is bevestigd (fig. 187)
• Draai de 2 onderste schroeven “5” los waarmee de wisselaar aan het frame is bevestigd (fig. 187)
• Verwijder de wisselaar
• Plaats de nieuwe wisselaar op de onderste schroeven “5”
• Ga voor de montage in omgekeerde volgorde te werk
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CV ketel – Demontage van de brander en reiniging van de wisselaar

• Schakel de stroomtoevoer uit en draai de gaskraan dicht.
• Draai de 5 schroeven los waarmee het deksel van de wisselaar is bevestigd.
• Draai de 3 schroeven los waarmee de brander is bevestigd.
• Controleer de juiste afstand van de elektroden.
• Om de wisselaar schoon te maken, is het raadzaam om de elektrode te verwijderen (zie fig. 191)
• Reinig de binnenkant van de wisselaar met de accessoires aangegeven in fig. 188.
• Gebruik geen metalen borstels die de wisselaar kunnen beschadigen.
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CV ketel – Vervanging van de isolatie van de warmtewisselaar

• Schakel de stroomtoevoer uit en sluit de gaskraan.
• Verwijder het deksel van de warmtewisselaar en de brander (zie fig. 188).
• Haal de elektrode “1” eruit.
• Draai de isolatieschijf "2" en verwijder deze.
CV ketel – Ventilator

• Schakel de stroomtoevoer uit en draai de gaskraan dicht.
• Verwijder de connector van de ventilator
• Verwijder de klem “1” en draai de schroeven “2” los.
• Verwijder de elektrische aansluitingen van de ventilator en vervolgens de ventilator.
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CV ketel – Vervanging van de isolatie van de warmtewisselaar

• Schakel de stroomtoevoer uit en draai de gaskraan dicht.
• Draai de horizontale schroef aan de onderkant van de print behuizing los.
• Til na het draaien van het paneel de kap op door op de lipjes “2” te drukken.
• Verwijder alle elektrische connectoren
• Breng het bord omhoog door op de zijtabs “4” te drukken.
• Plaats de nieuwe print en sluit de elektrische verbindingen opnieuw aan.
Om de printplaatgegevens bij te werken, gebruikt u het "KEY" -apparaat, volgens de instructies die bij de set zijn gevoegd
.
De elektrode vervangen en onderhoud
• Schakel de stroomtoevoer uit en draai de gaskraan dicht.
• Koppel de elektrode elektrisch los en verwijder deze door de schroeven
“1” los te draaien.
• Verwijder het deksel van de wisselaar en verwijder de brander (zie fig.
188).
• Reinig de elektrode (zie fig. 188).
• Plaats de schone of nieuwe elektrode terug en zet deze vast, met de
pakking "2" erin.
• Controleer na het bevestigen zorgvuldig de afstand tussen de
elektroden (zie fig.188).
• Plaats de brander terug en zet hem vast (zie fig. 188)
• Plaats het brander deksel terug en zet het vast (zie fig. 188)

De omschakelklep verwijderen
Voordat u de volgende instructies uitvoert, is het
raadzaam om de ruimte en de schakelkast van de cv ketel
te beschermen tegen onbedoeld morsen van water.
• Schakel de stroomtoevoer uit en draai de gaskraan dicht.
• Verwijder de connector van de omschakelklep.
• Verwijder de clip “1” en verwijder de omschakelklep “2”.
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Waterdrukschakelaar vervangen
Voordat u de volgende instructies uitvoert, is het
raadzaam om de ruimte en de schakelkast van de cv
ketel te beschermen tegen onbedoeld morsen van water.
• Schakel de stroomtoevoer uit en draai de gaskraan dicht.
• Verwijder de connector “1” en bevestigingsclip “2”.
• Verwijder de waterdrukschakelaar “3”.

Waterdrukschakelaar vervangen
Voordat u de volgende instructies uitvoert, is het raadzaam om de ruimte en de schakelkast van de cv
ketel te beschermen tegen onbedoeld morsen van water.
1. Debietbegrenzer
2. Ventilator
3. Filter
4. Klem
5. flowmeter
• Koppel de voeding los en draai de gaskraan dicht
• Verwijder de connector van de omschakelklep
• Sluit de koudwaterinlaat en zet de tapwater-kranen aan
• Laat de vork “4” los en verwijder de flowmeterconstructie “5”.
• De componenten van de debietmeter kunnen worden
schoongemaakt (zie fig. 197 en fig. 198) of worden
vervangen.

Was het filter met schoon water.

Smeer de pakkingen van de flowmeter met siliconenvet
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Waterinlaatfilter reinigen
• Schakel de stroomtoevoer uit en draai de gaskraan dicht.
• Isoleer de cv ketel door de warm water toevoer en systeem afsluitkleppen te
bedienen.
• Reinig het water toevoer filter.

15.10 Ontkoppeling en verwijdering
Het systeem bevat smeerolie en koelgas.
Vermijd daarom te allen tijde morsen of lekken van koelgas en van het systeemwater indien behandeld met additieven of antivriesmiddelen.
Voor demontage en verwijdering levert u het apparaat af bij gespecialiseerde en erkende centra die zullen voldoen aan de geldende
nationale voorschriften.
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16. ELEKTRISCH DIAGRAM BINNENUNIT
Elektronisch cv ketel bord
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ELEKTRISCH DIAGRAM BINNEN UNIT
Hoofdschema
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ELEKTRISCH DIAGRAM BINNEN UNIT
Elektronisch warmtepompbord
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ELEKTRISCH DIAGRAM BINNEN UNIT
Bedradingsbord
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17. KOELMIDDEL DIAGRAM
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18. ELEKTRONISCHE PRINT BUITEN UNIT
PCB-3 - Inverter board voor 1-fase Mod. 4-6-8 (buiten unit)

1 Naar moederbord (CN101, CN105)
2 Compressor-verbindingspoort U V W (U, V, W)
3 Invoerpoort N voor IPM-module (N)
4 Invoerpoort P voor IPM-module (P)
5 Invoerpoort voor PFC-inductie P1 (P1)
6 Invoerpoort voor bruggelijkrichters (P5)

7 Invoerpoort voor bruggelijkrichters (P6)
8 Uitgangspoort P van PFC (P2)
9 Invoerpoort voor PFC-inductie 3 (P3)
10 Uitgangspoort N van PFC (P4)
11 +18V (P9)
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PCB-2 - Hoofdbesturingskaart voor 1-fase Mod. 4-6-8 (buitenunit)

1 Ingangspoort gelijkrichterbrug L
2 Invoerpoort hydraulisch compartiment 2
3 Ingangspoort N voor gelijkrichterbrug N
4 Voeding N
5 Voeding L
6 Transformator uitgangspoort
7 ZWART: T3 temperatuursensorpoort
WIT: T4-temperatuursensorpoort
8 TP-temperatuursensorpoort 6
9 GEEL: Hogedrukschakelaar
ROOD: lagedrukschakelaar
10 Th temperatuur sensor poort
11 Druksensorpoort
12 Poort van draadcontroller

13 P/N/+18V-poort
14 Naar IPDU/PFC
15 DC-ventilatorpoort
16 Compressie-elektromechanische verwarmingsriem
17 4-weg kleppoort
18 Invoerpoort transformator
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Om de parameters aan de koelmiddelzijde te controleren (printplaat PCB-2).
Het digitale display toont de huidige compressorfrequentie (‘0’ wordt weergegeven als het apparaat is uitgeschakeld of er wordt een foutcode
weergegeven als er een fout optreedt). Druk lang op de controleknop en het digitale display toont de bedrijfsmodus. Druk vervolgens op
de controleknop. Het digitale display toont de waarde, het resultaat van de waarde wordt weergegeven in het onderstaande diagram:
Nummer

Resultaat

0

Frequentie van compressor momenteel

1

Bedrijfsmodus (0 - Standby, 2 - COOL, 3
- HEAT, 5 - Terugwinning van
koelmiddel)

2

Ventilator snelheid

3

Frequentie van hydraulische module

4

Frequentie na beperking door de buiten
unit

5

Temperatuur van de buis aan
uitlaat/ inlaat van condensor in
COOL-/ HEAT MODE

6

Buitenluchttemperatuur

7

Afvoertemperatuur

8
9

Aanzuigtemperatuur (wanneer de
temperatuur lager is dan -9 °C ”.” Staat
voor negatief teken)
De opening van EEV (de waarde
weergave vermenigvuldigd met 8 is de
werkelijke opening)

10

Werkelijke stroom

11

Werkelijke spanning

12

Koelmiddeldruk (verdampings-/
condensatiedruk in COOL-/ HEAT MODE )

13

Versie van software (buitenunit)

14

Fout/beveiligingscode voor de laatste
keer, "nn" wordt weergegeven als er
geen fout / bescherming optreedt

15

--
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19. ELEKTRONISCHE PRINT VAN DE WARMTEPOMP
19.1 DIP-schakelaar instellingen van de elektronische print van de warmtepomp
De DIP-schakelaar bevindt zich op de elektronische print in het elektrische paneel van het apparaat.

WAARSCHUWING - Schakel de voeding uit voordat u het servicepaneel van de schakelkast opent en
wijzigingen aanbrengt in de instellingen van de DIP-schakelaar.
DIP SWITCH
S1 (1)
S1 (2)
S1 (3)
S1 (4)
S2 (1)
S2 (2)
S2 (3)
S2 (4)

Beschrijving
Zet altijd uit (OFF)
Zet altijd uit (OFF)
Elektrische booster (IBH1-eerste fase) (uit (OFF) indien geïnstalleerd)
Elektrische booster (IBH2-tweede fase) (uit (OFF) indien geïnstalleerd)
Temperatuur sensor (noodzakelijk als AHS-cv ketel is geïnstalleerd, in dit geval AAN)
Zet altijd uit (OFF)
Zet altijd uit (OFF)
Zet altijd uit (OFF)

Aan (ON)
50m
Geïnstalleerd
Niet Geïnstalleerd
Niet Geïnstalleerd
Geïnstalleerd
/
/
/

Uit (OFF)
5m
Geïnstalleerd
Geïnstalleerd
Geïnstalleerd
Niet Geïnstalleerd
/
/
/

Tabel. 10 - Configuratie dipswitches (zie deel 13 “fig. 203 -”).
DIP SWITCH
S1

S2

ID
1
2
3
4
1
2
3
4

FABRIEKSINSTELLING DIP SWITCH*
uit (OFF)
uit (OFF)
aan (ON)
aan (ON)
aan (ON)
uit (OFF)
uit (OFF)
uit (OFF)

*: Wijzig de instellingen van de dip-schakelaar niet.
PCB-1 - Warmtepomp van besturingsprint voor hydraulische module

1 Invoerpoort voor zonne-energie (CN5)
2 Uitgangspoort voor transformator (CN4)
3 Voedingspoort voor gebruikersinterface (CN36)
4 Poort voor externe schakelaar (CN12)
5 Poort voor stromingsschakelaar (CN8)
6 Communicatiepoort tussen deurprintplaat B en deurprintplaat (CN14)
7 Communicatiepoort tussen deurprintplaat en gebruikersinterface (CN19)
8 Poort voor temperatuursensoren (TW_out, TW_in, T1, T2, T2B) (CN6)
9 Poort voor temperatuursensor (CN13)
10 Poort voor temperatuursensor (T1B, de uiteindelijke uitlaattemperatuur) (CN15)
11 Digitale displays (DIS1)
12 Selectieknop (SW4)
13 DIP-schakelaar (S1, S2)
14 Uitgangspoort voor ontdooien (CN34)
15 Poort voor antivries elektrische verwarmingsband (intern)(CN40)

16 Poort voor antivries elektrische verwarmingband (intern)(CN41)
17 Uitgangspoort voor externe warmtebron/bediening (CN25)
18 Poort voor antivries elektrische verwarmingsband (extern)/ poort voor
zonne-energiepomp/uitgangspoort voor extern alarm (CN27)
19 Poort voor externe circulatiepomp/pijppomp/mengpomp/ tweewegklep SV2
(CN37)
20 Poort voor SV1 (driewegklep) en SV3 (CN24)
21 Poort voor interne pomp (CN28)
22 Invoerpoort voor transformator (CN20)
23 Terugkoppelingspoort voor temperatuurschakelaar (CN1)
24 Poort voor voeding (CN21)
25 Terugkoppelingspoort voor externe temperatuurschakelaar (standaard
kortgesloten) (CN2)
26 Controle poort back-up verwarming/boosterverwarming (CN22)
27 Bedieningspoort voor kamerthermostaat (CN3)
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19.2 Parameters controleren in de printplaat
Om de parameters van de hydraulische kast (PCB-1) te controleren, opent u deur 2 en ziet u de PCB als volgt, het digitale display toont de
temperatuur van het uitlaatwater in normale toestand ('0' wordt weergegeven als het apparaat is uitgeschakeld of foutcode wordt
weergegeven als er een fout optreedt). Druk lang op de selectieknop en het digitale display toont de bedrijfsmodus. Druk vervolgens
achtereenvolgens op het vinkje. Het digitale display toont de waarde, het resultaat van de waarde geïllustreerd in het onderstaande diagram:
Nummer

Resultaat

0

De temperatuur van het uitlaatwater wanneer het
apparaat is ingeschakeld, wanneer het apparaat is
uitgeschakeld, wordt '0' weergegeven

1

Bedrijfsmodus (0 - UIT, 2 - COOL, 3 - HEAT, 5 –
Water verwarmen)

2

Capaciteitsvereiste vóór correctie

3

Capaciteitsvereiste na correctie

4

Uitgangswatertemperatuur van back-up
verwarming

5

Uittredetemperatuur van extra warmtebron

6

Doeluitgang watertemperatuur berekend uit
klimaatgerelateerde curven

7

Kamertemperatuur

8

Temperatuur van sanitair warm water

9

Temperatuur van koelmiddel aan uitlaat /
inlaat van platenwarmtewisselaar in
verwarmingsmodus / koelmodus

10

Temperatuur van koelmiddel bij inlaat / uitlaat van
platenwarmtewisselaar in verwarmingsmodus /
koelmodus

11

Watertemperatuur bij uitlaat van platenwarmtewisselaar

12

Watertemperatuur bij inlaat van platenwarmtewisselaar

13

Buitenluchttemperatuur

14

Stroom van back-upverwarming 1

15

Stroom van back-upverwarming 2

16

Fout / beveiligingscode voor de laatste keer, "-"
wordt weergegeven als er geen fout / bescherming
optreedt

17

Fout / beveiligingscode voor de voorlaatste keer, "" wordt weergegeven als er geen fout /
bescherming optreedt

18

Fout / beveiligingscode voor de derde keer, "-"
wordt weergegeven als er geen fout / bescherming
optreedt

19

Versie van software (hydraulische module)
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20. CV KETEL KLEMMENSTROOK
20.1 Toegang tot het elektrische klemmenstrook en de zekering van de elektrische schakelkast van de cv ketel
Verwijder het voorpaneel (zie “15.7 Buitengewoon onderhoud en vervanging van warmtepompcomponenten” op pagina 91) om
toegang te krijgen tot het klemmenstrook (M) en zekering (F) door als volgt te werk te gaan (fig. 205 en fig. 206). De aansluitingen
aangegeven in fig. 206 moet met spanningsvrije contacten zijn (niet 230V). De plaatsing van de klemmen voor de verschillende
aansluitingen wordt ook gegeven in het bedradingsschema in “ELEKTRISCH DIAGRAM BINNEN UNIT” op pagina 99.

20.2 Variabel uitgangsrelais LC32-print (in de fabriek geïnstalleerd
Het LC32 variabel uitgangsrelais bestaat uit een kleine coupon met een uitwisseling van vrije contacten (gesloten betekent contact
tussen C en NA) standaard geïnstalleerd in de elektrische schakelkast van de cv ketel, de functionaliteit wordt beheerd door de
ketelcontroller-software. Zie "Tabel. 11 - Instellingen LC32 ”.
Tafel. 11 - Instellingen LC32
Parameter
b07

Functie LC32

Werking LC32

0

Beheert een secundaire gasklep (standaard)

De contacten zijn gesloten wanneer de gasklep (in de cv ketel)
wordt aangedreven

1

Gebruik als alarmuitgang (waarschuwingslampje gaat branden)

De contacten worden gesloten als er een fout is (generiek)

2

Beheert een waterlaadklep

De contacten worden gesloten totdat de waterdruk in het
verwarmingscircuit is hersteld naar het normale niveau (na
handmatig of automatisch bijvullen)

Beheert een driewegklep op zonne-energie

De contacten worden gesloten wanneer de DHW MODE actief is

3

Beheert een Legionella-pomp (alleen met b01=2)

De contacten zijn gesloten als de Legionella-bescherming actief is

4*

Beheert een tweede verwarmingspomp

De contacten worden gesloten wanneer de HEAT MODE actief
is

5

Gebruik als alarmuitgang (waarschuwingslampje gaat uit)

De contacten worden geopend als er een fout is (generiek)

6

Geeft de ontsteking van de brander aan

De contacten zijn gesloten wanneer de vlam aanwezig is

7

Beheert de sifonverwarming

De contacten worden gesloten als de vorstbeschermingsmodus
actief is

NOTITIE
*: fabrieksinstelling. Wijzig de parameter niet voor een correcte werking van het systeem.
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20.3 AAN/UIT (A fig. 206) configuratie
Tabel. 12 - Schakelaar A-instelling
DHW-configuratie

b01= 1 of 3

b01= 2 of 4

Parameter b06
b06=0

Contact open schakelt warm water (DHW) uit en schakelt het opnieuw in als het gesloten is.

b06=1

Contact open verwarming uitschakelen en geeft F50 weer. Contact gesloten maakt verwarming mogelijk.

b06=2

Het contact fungeert als kamerthermostaat.

b06=3

Contact open geeft F51 weer en de cv ketel blijft werken. Het wordt gebruikt als alarm.

b06=4

Het contact fungeert als een limietthermostaat, indien geopend geeft het F53 weer en schakelt het
verzoek uit.

b06=0

Contact open zet de cv ketel in ECO-modus. Contact gesloten plaatst de cv ketel in COMFORT-modus.

b06=1

Contact open schakelt verwarming uit en geeft F50 weer. Contact gesloten maakt verwarming mogelijk.

b06=2

Het contact fungeert als kamerthermostaat

b06=3

Contact open geeft F51 weer en de cv ketel blijft werken. Het wordt gebruikt als alarm.

b06=4

Het contact fungeert als een limietthermostaat, indien geopend geeft het F53 weer en schakelt het
verzoek uit.

■ De bedrading moet worden uitgevoerd in overeenstemming met het bedradingsschema dat bij het apparaat is geleverd en de
instructies in deze paragraaf.
■ Alle bedrading en elektrische componenten moeten worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien.
■ Zorg voor een hoofdschakelaar of andere scheidingsapparatuur in het systeem in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.
■ Gebruik een speciale voedingskabel.
■ Installeer zekeringen (of stroomonderbrekers) en stroomkabels die overeenkomen met de maximale elektrische stroom van het
apparaat.
■ Installeer een differentieelschakelaar volgens de lokale wet- en regelgeving. Het niet installeren van een differentieelschakelaar kan een
elektrische schok en brand veroorzaken.
■ Installeer een differentieelschakelaar met de volgende kenmerken:
- interventiewaarde gelijk aan 30 mA
- uitschakeltijd minder dan 0,1 s
■ Controleer of alle elektrische verbindingen correct zijn uitgevoerd. Gebruik de gespecificeerde kabels en zorg ervoor dat de
terminalaansluitingen en kabels worden beschermd tegen water en andere externe krachten om het risico op brand te voorkomen.
■ Plaats de voedings- en besturingskabels zodat het voorpaneel correct kan worden gemonteerd en forceer de kabels dus niet zelf om het
risico op brand of elektrische schokken te voorkomen.
■ Druk de kabels niet samen en zorg ervoor dat ze niet in contact komen met de leidingen en scherpe randen. Zorg ervoor dat er geen
externe druk op de kabels wordt uitgeoefend.
1. Het voorpaneel openen
Sommige componenten in de cv ketel kunnen hoge temperaturen bereiken die ernstige brandwonden kunnen veroorzaken. Wacht tot
deze componenten zijn afgekoeld of draag geschikte handschoenen voordat u een bewerking uitvoert.
Voor demontage van het voorpaneel van de binnen unit ga naar “15.7 Buitengewoon onderhoud en vervanging van
warmtepomp-componenten” op pagina 91.
2. Maak de aansluitingen volgens het functionele elektrische schema in deze handleiding.
3. Ga in omgekeerde volgorde te werk om het voorpaneel weer in elkaar te zetten. Zorg ervoor dat het correct is bevestigd aan de bovenste
bevestiging en volledig op de zijpanelen rust. De kop van de schroef "A", eenmaal vastgedraaid, mag zich niet onder de onderste buigaanslag
bevinden.
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ALGEMENE AANBEVELINGEN OVER HET GEBRUIKTE KOELMIDDEL R410A
21. ALGEMENE AANBEVELINGEN OVER HET GEBRUIKTE KOELMIDDEL R410A
1 LEVERANCIER EN PRODUCT IDENTIFICATIE
Product
R-410A
2 SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Stof / Voorbereiding
Voorbereiding
Componenten / onzuiverheden
Bevat de volgende componenten:
Difluormethaan (R32) 50% in gewicht
Pentafluoroethane (R125) 50% in gewicht
EEC nummer
Niet van toepassing op mengsels
Handelsnaam
//
3 IDENTIFICATIE VAN GEVAREN
Identificatie van gevaren

4 EERSTE HULP MAATREGELEN
Inademing
Contact met ogen
Contact met huid
Slikken
5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Specifieke gevaren
Gevaarlijke dampen
Blusmiddelen zijn bruikbaar.
Specifieke methoden
Speciale beschermingsmiddelen

Vloeibaar gas
De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen verstikking veroorzaken, waardoor de zuurstof
die beschikbaar is voor ademhaling wordt verminderd.
Snelle verdamping van de vloeistof kan bevriezing veroorzaken.
Kan hartritmestoornissen veroorzaken.
Dien niets toe als de persoon is flauwgevallen.
Breng de persoon naar buiten. Gebruik indien nodig zuurstof of kunstmatige beademing.
Geen adrenaline of soortgelijke stoffen toedienen.
Spoel gedurende tenminste 15 minuten grondig met veel water en raadpleeg een arts.
Onmiddellijk wassen met veel water. Verwijder onmiddellijk alle verontreinigde kledingstukken.

Toename van de druk.
Halogeenzuren, sporen van carbonylhalogeniden.
Alle bekende blusmiddelen kunnen worden gebruikt.
Koel de verpakkingen/tanks met watersproeiers.
Gebruik onafhankelijk ademhalingsapparaat in besloten ruimtes.

6 MAATREGELEN TEGEN ONOPZETTELIJK MORSEN VAN HET PRODUCT
Evacueer personeel naar veilige gebieden. Zorg voor voldoende ventilatie.
Persoonlijke bescherming
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
Het verdampt.
Bescherming van het milieu
Het verdampt.
Productverwijderingsmethoden
7 BEHANDELING EN OPSLAG
Behandeling en opslag
Onverenigbare producten

Zorg voor voldoende luchtverversing en/of afzuiging op de werkplekken. Gebruik alleen goed
geventileerde ruimtes. Adem geen dampen of aerosolen in. Sluit de verpakking voorzichtig en bewaar ze
op een koele, droge en goed geventileerde plaats. Bewaar in de originele verpakking.
Explosieven, brandbare materialen, organische peroxiden.

8 BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING
Zorg voor voldoende ventilatie, vooral in gesloten ruimtes.
Persoonlijke bescherming
Difluormethaan(R32): Aanbevolen blootstellingslimieten: AEL(8 u en 12 uTWA)=1000 ml/m3
Controleparameters
Pentafluoroethaan(R125): Aanbevolen blootstellingslimieten:AEL(8 u en 12 u TWA)=1000 ml/m3
Bescherming van de luchtwegen
Voor redding en voor onderhoudswerkzaamheden in tanks, gebruik onafhankelijk ademhalings-apparaat.
De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen verstikking veroorzaken, waardoor de zuurstof die
beschikbaar is voor ademhaling wordt verminderd.
Totale beschermingsbril.
Oogbescherming
Rubberen handschoenen.
Handbescherming
Niet roken.
Hygiënische maatregelen
9 CHEMISCHE-FYSISCHE EIGENSCHAPPEN
Relatieve dichtheid, gas (lucht = 1)
Oplosbaarheid in water (mg / l)
Uiterlijk
Geur
Vuurpunt

Zwaarder dan lucht.
Niet bekend, maar zeer laag geacht.
Kleurloos vloeibaar gas.
Gelijk aan ether.
Ontsteekt niet.

10 CHEMISCHE-FYSISCHE EIGENSCHAPPEN
Stabiliteit en reactiviteit
Geen ontleding indien gebruikt volgens de speciale instructies.
Te vermijden materialen
Alkalimetalen, aardalkalimetalen, gegranuleerde metaalzouten, Al, Zn, Be, enz. in stof.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Halogeenzuren, sporen van carbonylhalogeniden.
11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Lokale effecten
Toxiciteit op lange termijn
Specifieke effecten

Concentraties ver boven de waarde TLV (1000 ppm) kunnen narcotische effecten veroorzaken.
Inademing van sterk geconcentreerde afbraakproducten kan ademhalingsinsufficiëntie (longoedeem)
veroorzaken. Er zijn geen carcinogene, teratogene of mutagene effecten waargenomen in dierproeven.
Snelle verdamping van de vloeistof kan bevriezing veroorzaken. Kan hartritmestoornissen veroorzaken.
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12 ECOLOGISCHE INFORMATIE
Effecten gekoppeld aan ecotoxiciteit
Algemeen

14 INFORMATIE VOOR TRANSPORT
Aanduiding voor transport
VN nr.
Class / Div
ADR / RID nr.
ADR / RID-gevaar nr.
ADR-label
CEFIC Groepskaart
Overige informatie voor transport
Ongeval of noodgeval.

Pentafluorethaan (R125)
Potentiële opwarming van de aarde met halocarbiden; HGWP (R-11=1) =0,84
Potentiële verarming van de ozonlaag; ODP (R-11=1) =013 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Niet verwijderen waar accumulatie gevaarlijk kan zijn.
Bruikbaar met reconditionering.
De drukloze verpakkingen moeten worden teruggestuurd naar de leverancier.
Neem contact op met de leverancier als gebruiksaanwijzingen noodzakelijk worden geacht.
VLOEIBAAR GAS N.A.S.
(DIFLUOROMETHANE, PENTAFLUOROETHANE)
3163
2.2
2, 2e A
20
Label 2: niet-giftige, niet-brandbaar gas.
20g39 - A
Vermijd vervoer op voertuigen waarbij de laadzone niet gescheiden is van de cabine.
Zorg ervoor dat de bestuurder op de hoogte is van het potentiële risico van de lading en weet wat hij moet
doen in geval van
Controleer voordat u begint met transport of de lading goed is bevestigd en zorg ervoor dat:
- dat de klep van de container gesloten is en niet lekt;
- de blinde dop van de klep (indien aanwezig) correct is aangebracht;
- de dop (indien aanwezig) correct is aangebracht en dat er voldoende ventilatie is;
- de huidige bepalingen nageleefd worden.

15 INFORMATIE OVER REGELGEVING
Het product mag niet worden geëtiketteerd volgens Richtlijn 1999/45/EC.
Volg de onderstaande voorschriften en de relevante toepasselijke updates en wijzigingen op.
Circulaires nr. 46/79 en 61/81 van het ministerie van Arbeid: risico's in verband met het gebruik van producten die aromatische aminen bevatten
Besluit nr. 133/92: Voorschriften voor de lozing van gevaarlijke stoffen in wateren
Besluit nr. 277/91: Bescherming van werknemers tegen lawaai, lood en asbest
Wet 256/74, Decreet 28/1/92, ?? Besluit nr. 52 van 3/2/97, besluit van 28/4/97 zoals gewijzigd: classificatie, verpakking en etikettering van gevaarlijke
stoffen en preparaten
Besluit nr. 175/88, zoals gewijzigd: activiteiten met significante ongevallenrisico's (Seveso-wet)
Besluit nr. 203/88: Emissies in de atmosfeer
Besluit nr. 303/56: Werkhygiëne
Besluit nr. 547/55: voorschriften voor ongevallenpreventie
Besluit nr. 152 van 11/5/99: Bescherming van wateren
16 ANDERE INFORMATIE
Aanbevolen gebruik
Koelmiddel
Kan in hoge concentratie verstikking veroorzaken.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Gas niet inademen.
Het risico van verstikking wordt vaak onderschat en moet duidelijk worden verklaard tijdens de opleiding van operators.
Zorg voor naleving van alle nationale en regionale voorschriften.
Voordat u dit product in een nieuw proces gebruikt, moet een diepgaande studie worden uitgevoerd naar de veiligheid en compatibiliteit
van het product met de materialen.
Bovenstaande informatie is gebaseerd op onze huidige knowhow en beschrijft het product volgens de veiligheidseisen. Het geeft echter
geen garantie en verzekering van de kwaliteiten in juridische zin weer. Elke persoon reageert persoonlijk op de naleving van dergelijke
voorschriften.
Eerste hulp
• Haal het slachtoffer weg van de giftige bron, houd hem warm en laat hem rusten.
• Dien indien nodig zuurstof toe.
• Ga zo nodig door met kunstmatige beademing.
• Geef hartmassage bij hartfalen.
• Zoek onmiddellijk medische hulp.
Contact met de huid:
• Ontdooi de betreffende delen onmiddellijk onder stromend lauw water.
• Verwijder besmette kleding (kledingstukken kunnen aan de huid blijven plakken in geval van brandwonden) als ze zich niet aan de huid hebben gehecht.
• Zoek indien nodig medische hulp.
Contact met de ogen:
• Spoel de ogen onmiddellijk met fysiologische oogdouche of schoon water gedurende minstens 10 minuten met de oogleden opengetrokken.
• Zoek indien nodig medische hulp.
Het inslikken:
• Laat het slachtoffer niet overgeven. Als het slachtoffer bij bewustzijn is, laat hem zijn mond spoelen met water en drink vervolgens 200, 300 ml water.
• Zoek onmiddellijk medische hulp.
• Dien geen adrenaline of sympathicomimetica toe na blootstelling vanwege het risico op hartritmestoornissen.
Voor meer informatie over de kenmerken van het koelmiddel raadpleegt u de technische instructies die verkrijgbaar zijn bij fabrikanten van
koelmiddelproducten.
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