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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 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.
• 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
de unit 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
Europese richtlijnen
Het bedrijf verklaart hierbij dat de machine in kwestie voldoet aan de voorschriften van de volgende richtlijnen:
•
•
•
•
•
•
•

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU
ERP-richtlijn 2009/125/EG (EU) nr. 811/2013 (EU) nr. 813/2013
Richtlijn energie-etikettering 2010/30/UE
WEE-richtlijn 2002/96/EG
RoHS-richtlijn 2011/65/EU
REACH (EG) Europese verordening nr. 1907/2006

Andere richtlijnen moeten als niet van toepassing worden beschouwd.
Identificatieplaatje van de Units
De afbeelding links toont de identificatieplaat van de unit, bevestigd aan de buitenste linkerkant van het
elektrische paneel. Een beschrijving van de gegevens wordt hieronder gegeven:
Binnen unit

A
B
B1
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Buiten unit

Handelsmerk
Model
Code
Serienummer
Koelcapaciteit A35W18 = bron: lucht in 35 ° C d.b. / plant: water in 23 ° C uit 18 ° C
Verwarmingscapaciteit (warmtepomp) A7W35 = bron: lucht in 7 ° C d.b. 6 ° C w.b. / plant: water in 30 ° C uit 35 ° C
Vermogen tijdens koelen A35W18 = bron: lucht 35 ° C D.B. / plant: water in 23 ° C uit 18 ° C
Vermogen bij verwarmen (warmtepomp) A7W35 = bron: lucht 7 ° C D.B. 6 ° C w.b. / plant: water in 30 ° C uit 35 ° C
Referentiestandaard
Elektrische voeding
Maximale laadstroom
Type koelmiddel en vulling
Co2 equivalent
Verzendgewicht van het apparaat
Geluidsdrukniveau op 1m
IP-niveau beschermings functie
Maximale druk - hoge zijde
Maximale druk - lage zijde
Maximale temperatuur - hoge zijde
Maximale temperatuur - lage zijde
PED-certificeringsinstantie

ALGEMENE KENMERKEN
Presentatie van het systeem
> ALGEMENE KENMERKEN:
• Het OMNIA-assortiment warmtepompen voldoet aan de
vereisten van ruimteverwarming, ruimtekoeling en de
productie van warm water voor kleine en middelgrote
residentiële en commerciële installaties.
• Het bestaat uit een externe regelaar met verschillende
capaciteiten gecombineerd met een hydronische binnenunit,
voorgesteld in twee varianten met of zonder 3kW elektrische
integratie tweetraps (1,5 + 1,5), beide standaard uitgerust met
een geïntegreerde driewegklep voor de productie van sanitair
warm water via een externe ketel.
• Het systeem is zeer veelzijdig en kan werken bij buitenlucht
temperaturen tot -20 °C en warm water produceren tot 60°C
met behulp van elektrische ondersteuning.
• Bijzonder geschikt voor gebruik met ventilatorconvectoren,
radiatoren en voor indirecte productie van sanitair warm
water via een externe ketel (niet meegeleverd).
• Gesplitst koelmiddelcircuit om bevriezingsgevaar te
voorkomen, met name voor rigide buiten toepassingen.
• De gebruikersinterface bestaat uit een digitale
afstandsbediening (max. 50 meter bedraad vanaf de
binnenunit) uitgerust met een groot display en eenvoudige
instelopdrachten.
> KENMERKEN OMNIA BUITEN UNIT:
• Verminderde startstroom dankzij Invertertechnologie.
• Compressor met dubbele roterende DC INVERTER motor
op rubberen trillingsdempers. Verpakt door een dubbele
laag geluiddempend materiaal om trillingen en lawaai te
verminderen.

•
•
•
•

De compressor is ook uitgerust met carter-olieverwarming
Bi-flow elektronische expansieklep
4-wegklep
Axiale ventilatoren met borstelloze DC-motor, compleet met
veiligheidsbeschermingsroosters.
• Externe luchttemperatuur sonde al geïnstalleerd op het
toestel
• Watertemperatuursensor sanitair warm water-tank standaard
meegeleverd (installatie door de installateur)
> KENMERKEN OMNIA BINNEN UNIT
• Beschikbaar met 3kw elektrische integratie (OMNIA HI-UI) of
zonder integratie (OMNIA H-UI)
• Hydraulische eenheid met 3-weg-omschakelklep voor
sanitair warm water productie standaard geleverd
• Systeemcirculator met laag verbruik en borstelloze DC-motor
• Automatische ontluchter
• Water drukverschil schakelaar
• Waterdrukmeter
• Expansievat
• Veiligheidsklep
• Y-vormige waterfilter wordt standaard meegeleverd
(installatie door de installateur

Identificatiecode van de Unit
De codes die de eenheden identificeren en de betekenis van de gebruikte letters worden hieronder beschreven.

Overeenkomsten tussen buiten units en binnen units
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ALGEMENE KENMERKEN
Onderdelen geleverd bij de binnen unit
BESCHRIJVING

AANTAL

BESCHRIJVING

1

Condenswaterafvoer

1

Waterfilter (Y-vorm)

1

Inductie (alleen model 1012-14-16 eenfase)

1

T5: temperatuursonde voor
de tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik

1

Energielabel

1

Installatie-, onderhouds- en
gebruikershandleiding
(deze handleiding)

FIGUUR

Onderdelen geleverd bij de buiten unit
FIGUUR

AANTAL

Het besturingssysteem
De gebruikersinterface bestaat uit een bedrade afstandsbediening (tot 50m van de unit)
waarmee het volgende kan worden beheerd:
- VERWARMINGS- EN KOELSYSTEEM, waarbij de warmtepomp de enige energiebron
is. De unit, indien geactiveerd in warmte- of koelmodus, werkt door de frequentie van de
compressor te moduleren om de temperatuur van het geproduceerde water op de door de
regelaar ingestelde gewenste waarde te houden. Via de parameter kunt
u de afstandsbediening (bijv. Voor systemen met één zone) gebruiken als kamerthermostaat.
- SANITAIR WARM WATER.
De
unit
wordt
geactiveerd
in een verwarmings modus
omdetemperatuurvaneen sanitair warm water-tank(nietmeegeleverd)opdegewenste
waarde te houden. Het vereist een drieweg-omschakelklep (niet meegeleverd) en een
temperatuursensor (T5-sonde, L = 10 m, meegeleverd) om in een put van de warm water tank te worden
gestoken.
- AANVULLENDE ENERGIEBRONNEN
(cv ketel
of
elektrische
verwarming).
Afhankelijk
van de ingestelde parameters kunnen deze bronnen worden geactiveerd bij integratie of
vervanging van de warmtepomp wanneer het
systeem
wordt
gebruikt
voor
ruimteverwarming
of
voor
warm water productie.
De controller
activeert
ook
extra energiebronnen voor het geval de warmtepomp niet werkt.
- ELEKTRISCHE VERWARMING VAN DE WARM WATER TANK. De controller kan de activering van een in de warm
water tank ingebrachte elektrische verwarming beheren als een warmte-integratie in de warmtepomp, voor de antilegionella functie of als een energiebron voor warmwaterproductie in het geval dat de warmtepomp niet werkt.
- SNEL SANITAIR WARM WATER. Deze functie kan handmatig worden geactiveerd en stelt u in staat om
voorrang te geven aan de warmwaterproductie door alle beschikbare energiebronnen (warmtepompen,
elektrische kachels, boiler) voor warm water verwarming te activeren om de sanitair warm water tank zo snel
mogelijk naar het gewenste setpoint te brengen.
- ANTI-LEGIONELLAFUNCTIE. U kunt vanaf de controller wekelijkse cycli instellen voor het
desinfecteren van het waterinde warm water tank.Om deze cyclisuccesvoluittevoeren,moetde warmtepomp worden
geïntegreerd meteen warmwaterboiler of cv ketel.
- STILLE MODUS. Indien actief maakt het een verlaging van de maximale frequentie van de compressor en
van de ventilatorsnelheid mogelijk om het uitgestraalde geluid en het opgenomen vermogen door de unit te
verminderen. Er zijn 2 niveaus van demping. Door tijdprogrammering kunt u voor 2 dagelijkse tijden het gewenste
stille niveau definiëren (bijv. 's nachts).
- AAN/UIT via een extern contact. Het apparaat kan worden in- en uitgeschakeld (bijv. Thermostaat/externe
schakelaar)viaeenexterncontact:inditgevalwerkthetapparaatindemodusdieisingestelddoorhet toetsenbord van de controller.
- WARMTE / KOEL via externe contacten. De unit kan worden geactiveerd in de warmte- of koelmodus via
twee externe contacten (bijv. Thermostaat die de warmte- en koelvraag/externe schakelaar beheert).
- ECO MODUS. Het is mogelijk om in de warmtemodus een tijd te definiëren waarbinnen de warmtepomp
werkt met een glijdend setpoint bepaald door de gekozen klimaatcurve. 8 klimaatcurven
zijn beschikbaar voor lage temperatuursystemen (stralingsvloer) en 8 klimaatcurven voor ventilatorconvector of
radiatorsystemen).
- WEKELIJKSE PLANNING. Het maakt een planning van 6 tijden voor elke dag van de week mogelijk: voor elke
tijd is het mogelijk om de modus (COOL/HEAT/DHW) en het gewenste instelpunt te definiëren.
- Gedetailleerde alarmdiagnostiek met alarmgeschiedenis.
- Weergave van alle bedrijfsparameters.
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TECHNISCHE GEGEVENS EN FUNCTIONERING
Efficiëntieklasse in verwarmingsmodus - Gemiddeld klimaat

OPMERKING:
Aangegeven volgens de Europese verordening 811/2013. De waarden hebben betrekking op eenheden zonder opties en accessoires.

Systeemtechnische gegevens
Prestatie gegevens

De waarden hebben betrekking op eenheden zonder opties en accessoires.
Gegevens aangegeven volgens EN 14511:
EER (Energy Efficiency Ratio) =
verhouding van de totale koelcapaciteit tot het effectieve opgenomen vermogen van de unit
COP (prestatiecoëfficiënt) =
verhouding van de totale verwarmingscapaciteit tot het effectieve opgenomen vermogen
van de unit

A35W7 = bron: lucht in 35 ° C d.b. / plant: water in 12 ° C uit 7 ° C
A35W18 = bron: lucht in 35 ° C d.b. / plant: water in 23 ° C uit 18
°C
A7W45 = bron: lucht in 7 ° C d.b. 6 ° C w.b. / plant: water in 40 °
C uit 45 ° C
A7W35 = bron: lucht in 7 ° C d.b. 6 ° C w.b. / plant: water in 30 °
C uit 35 ° C

* = Optioneel voor mod. 8 e 16, standaard mod. 16T. Het eerste cijfer geeft het totale vermogen aan, tussen haakjes het vermogen voor fase 1 en fase 2
** 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) is de enige bindende
akoestische specificatie.
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AFMETINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS
Beschikbare statische druk

Werkingsgebied

OPMERKING VOOR DHW-MODE: aanvoerwatertemperatuur is de temperatuur van het water geproduceerd door de unit en niet de sanitair warm water
temperatuur die beschikbaar is voor de gebruiker; de tapwatertemperatuur is in feite een functie van deze parameter en van het spoeloppervlak van de
tapwaterboiler.
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AFMETINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS
Algemene afmetingen binnen unit

Montage beugel
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AFMETINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS
Totale afmetingen
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INSTALLATIE
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 machines 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 de unit moet worden geïnstalleerd (zie de betreffende secties),
gaat u als volgt te werk om de twee pakketten uit te pakken.

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.
De unit 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 de unit 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 ketel voor de productie van sanitair warm water zo dicht
mogelijk bij de binnen unit te plaatsen.
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INSTALLATIE
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 de unit (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 de unit 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 de unit schoon te houden.
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INSTALLATIE
Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om de installatie te doen
■ Bereid een waterafvoerkanaal rond de fundering voor om afvalwater
van rond de unit 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 toestel 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 sensor buitentemperatuur 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 de unit niet
wordt beïnvloed door de hitte van de zon, anders kan beschadiging aan de unit ontstaan.
■ Controleer de sterkte en het niveau van de installatie grond, zodat de unit 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.)
■ Het is het beste om de funderingsbouten in te schroeven tot hun lengte 20 mm van het funderingsoppervlak is.
Let bij het installeren (op een plaats die is blootgesteld aan sterke wind) 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.

Installatieschema's
De binnen unit kan bovenop de buitenunit worden geïnstalleerd en vice versa.
Buiten unit onderaan geplaatst en binnen unit bovenaan (fig. 9).
In dit geval moet een val (trap) (5) worden gemaakt op de inlaatleiding (3) om de neerwaartse
stroming van koelmiddel te stoppen en te voorkomen dat vloeistof terugkeert naar de compressor. De
relatieve verbindingsbuizen moeten worden geïsoleerd.
Leganda:
1. Buiten unit
2. Binnen unit
3. Leidingen aan gaszijde (grotere diameter)
4. Leidingen aan vloeistofzijde
5. Val (trap)
Buiten unit bovenaan geplaatst en binnen unit onderaan (fig. 10).
In dit geval moeten val (trap) (5) worden geïnstalleerd op de zuigleiding (3), om de drie meter verschil
in niveau. Met deze vallen kan de olie naar de compressor terugkeren. De relatieve
verbindingsleidingen moeten worden geïsoleerd.
Leganda:
1. Buiten unit
2. Binnen unit
3. Leidingen aan gaszijde (grotere diameter)
4. Leidingen aan vloeistofzijde
5. Val (trap)
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 KOELMIDDELPIJPEN".
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Grenzen voor 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 de machine 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.

Koelaansluitingen 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 of
op de kranen van de buiten units.
Draai de koppeling met de hand vast en draai deze vervolgens vast met behulp van een geschikte sleutel. Het is
raadzaam om een pakking te gebruiken om te voorkomen dat er spanningen op de leidingen ontstaan.

Koelaansluitingen buiten unit

COOLING GAS
CONNECTION
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COOLING GAS
CONNECTION

Koelmiddelleiding isolatie
Om systeemefficiëntie en de juiste werking te garanderen,
moeten vooraf geïsoleerde koel-aansluitleidingen worden
gebruikt (die gemakkelijk verkrijgbaar zijn). Besteed ook
aandacht aan de verbindingspunten zoals beschreven. Gebruik
thermisch isolatietape om de slangen te binden. Zie figuur 3.

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 momentsleutel.
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 pijpdiameters:
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DICHTHEIDSCONTROLE (AANBEVOLEN WERKING)
Voordat u het systeem in vacuüm plaatst, is het raadzaam om ervoor te
zorgen dat het koelcircuit dicht is, inclusief de verbindende verbindingen
tussen de leidingen en de binnen unit. Ga als volgt te werk:
• Terwijl de servicekleppen van de buiten unit volledig gesloten zijn, verwijdert
u de dop van de servicekraan (1) van de gasaansluiting (de grotere)
• Sluit de serviceklep aan op een stikstoffles (2).
• Breng het systeem onder druk tot maximaal 30 bar met behulp van de
stikstof in de fles.
• Gebruik vloeibare zeep om te controleren of het goed vastzit.
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 de keten door de vulpijp van de fles los te
maken.
• Koppel de stikstoffles los nadat de druk is verlaagd.

COOLING GAS
CONNECTION

VACUÜMWERKING (VERPLICHT)
Lucht en vochtigheid in het koelcircuit beïnvloeden de werking van de unit met
effecten zoals:
• Verhoogde druk.
• Verminderde efficiëntie.
• Vorming van ijs op het capillair en daaropvolgende blokkering daarvan.
• Corrosie in het circuit.
Daarom moet vacuüm worden gecreëerd in de verbindingsbuizen en de binnen
unit. Ga als volgt te werk:
• Sluit de eerder beschreven laadleiding aan op de vacuümpomp.
• 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
de vacuümpomp.

COOLING GAS
CONNECTION

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 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.
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WAARSCHUWING!

Spoel vóór installatie alle leidingen van het systeem grondig door om eventuele resten of onzuiverheden te
verwijderen die de juiste werking van de unit kunnen beïnvloeden. 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.

Tips voor een succesvolle installatie
Voor een correct ontwerp en installatie van de hydraulische installatie moet worden voldaan aan de lokale wetgeving inzake
veiligheid en geluid. De volgende informatie is een suggestie voor een correcte installatie van het apparaat:
• Voordat u de unit 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.
• Controleer door gekwalificeerd personeel de kwaliteit van het water of het gebruikte mengsel; vermijdt de aanwezigheid van
anorganische zouten, biologische belasting (zeewieren, enz.) gesuspendeerde vaste stoffen, opgeloste zuurstof en de pH.
Water met onvoldoende eigenschappen kan een toename van de drukval veroorzaken als gevolg van snelle vervuiling van het
filter, afname van energie-efficiëntie en toename van corrosieve symptomen die de eenheid 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 de unit overmatig worden belast.
• Installeer afsluiters 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 los te hoeven maken.
• 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 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 de unit of extern expansievat). Een
systeem vulapparaat kan worden gebruikt dat 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
gebouw).

Waterfilter
Het is verplicht om bij de inlaat van de unit het Y-vormige waterfilter (meegeleverd met de unit) te installeren.

Watercomponent voor corrosielimiet
Om corrosieproblemen in waterwisselaars te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het water, dat in de installatie wordt
gebruikt, voldoet aan de vereisten in de tabel

.

Waterleidingen
Vereisten
Voor temperatuursondes (bijv. T5 of T1b) is de maximaal toegestane kabellengte 20m. Dit is de maximaal toegestane
afstand tussen de tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik en de unit (alleen voor installaties met een tank voor
warm water voor huishoudelijk gebruik). Om de efficiëntie te optimaliseren, raden we aan de tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik zo dicht mogelijk bij de unit te installeren
_____________________________________________________________________________________________________
OPMERKING:
■ Als de installatie is uitgerust met een tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik (optioneel), raadpleeg
dan de Installatie- en gebruikershandleiding van de tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik.
■ Als er geen glycol in het systeem zit (antivries) of als het apparaat niet in staat blijft om te funcioneren, om
mogelijke ijsvorming te voorkomen, moet u het water tijdens de winter legen.
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■ De unit 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 diagram dat bij de unit is geleverd, 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 uiteinde van de buis 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
druk en temperatuur 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 de unit.
■ Pas op dat u de leidingen van de unit niet vervormt door overmatige kracht te gebruiken bij het aansluiten van de
leidingen. Vervorming van de leidingen kan storingen in de unit veroorzaken.

Beschermingsfunctie van het watercircuit tegen bevriezing
Vorst kan schade aan het hydraulische circuit veroorzaken. Als het hydraulisch circuit van de unit naar verwachting wordt
blootgesteld aan temperaturen die bevriezing kunnen veroorzaken, moet worden voorkomen dat het systeem bevriest.
Alle hydraulische onderdelen zijn geïsoleerd om warmteverlies te verminderen. Isolatie moet aanwezig zijn op de veldleiding.
De unit is al uitgerust met verschillende functies om bevriezing te voorkomen.
■ De besturing bevat speciale functies die de warmtepomp gebruiken om het hele systeem tegen bevriezing te beschermen.
Wanneer de temperatuur van de waterstroom in het systeem tot een bepaalde waarde daalt, zal de besturing het water
verwarmen, hetzij met behulp van de warmtepomp of de back-upverwarming (als de back-upverwarming is geïnstalleerd). De
vorstbeveiligingsfunctie wordt alleen uitgeschakeld wanneer de temperatuur tot een bepaalde waarde stijgt.
In geval van een stroomstoring kunnen de hierboven genoemde functies het apparaat niet beschermen tegen bevriezing.
Aangezien er een stroomstoring kan optreden wanneer de unit onbeheerd is, raadt de leverancier aan om glycol aan het
watersysteem toe te voegen. Raadpleeg "Let op: gebruik van glycol".
Afhankelijk van de verwachte lage buitentemperatuur, zorg ervoor dat het watersysteem gevuld is met een concentratie glycol
zoals vermeld in de onderstaande tabel. Wanneer glycol aan het systeem wordt toegevoegd, worden de prestaties van het
apparaat beïnvloed. De correctiefactor van de capaciteit van de unit, de stroomsnelheid en de drukval van het systeem staan in
de onderstaande tabel:
Correctiefactor voor het gebruik van glycol in verwarmingsmodus
ETHYLEENGLYCOL met water geproduceerd tussen 30 en 55°C

PROPYLEENGLYCOL met water geproduceerd tussen 30 en 55°C

Correctiefactor voor het gebruik van glycol in koelmodus
ETHYLEENGLYCOL met water geproduceerd tussen 5 en 20°C

PROPYLEENGLYCOL met water geproduceerd tussen 5 en 20°C
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WAARSCHUWING!

ETHYLEENGLYCOL IS GIFTIG
_________________________________________________

WAARSCHUWING!
Het gebruik van glycol
■ Glycolgebruik voor installaties met een tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik:
- Alleen propyleenglycol met een toxiciteitsclassificatie van klasse 1, zoals vermeld in "Clinical Toxicology of Commercial
Products, 5th edition" mag worden gebruikt.
■ Als er te veel druk is wanneer u glycol gebruikt, sluit dan de veiligheidsklep aan op een opvangbak om de glycol te herstellen.
■ Glycol wordt zuur onder invloed van zuurstof. Dit proces wordt versneld door de aanwezigheid van koper en bij hogere
temperaturen. De zure glycol tast metalen oppervlakken aan en vormt galvanische corrosiecellen die ernstige schade aan het
systeem veroorzaken.
Het is van extreem belang:
■ Dat de waterbehandeling correct wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde waterspecialist.
■ Dat een glycol met corrosieremmers is gekozen om zuren tegen te gaan die worden gevormd door de oxidatie van glycolen.
■ Dat in het geval van een installatie met een tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik alleen het gebruik van
propyleenglycol is toegestaan. In andere installaties is het gebruik van ethyleenglycol prima.
■ Dat geen autoglycol wordt gebruikt omdat hun corrosieremmers een beperkte levensduur hebben en silicaten bevatten die
het systeem kunnen beschadigen of verstoppen;
■ Dat gegalvaniseerde leidingen niet worden gebruikt in glycolsystemen, omdat dit kan leiden tot neerslag van bepaalde
elementen in de corrosieremmer van de glycol;
■ Om ervoor te zorgen dat de glycol compatibel is met de materialen die in het systeem worden gebruikt.
■ Let op de hygroscopische eigenschap van glycol. Het absorbeert vocht uit de omgeving.
■ Als u de dop van de glycolcontainer openlaat, neemt de concentratie water toe. De glycolconcentratie is dan lager en het
water kan bevriezen.
■ Er moeten preventieve acties worden ondernomen om een minimale blootstelling van de glycol aan lucht te waarborgen.

Vullen met water
1.
2.
3.

Sluit de watertoevoer aan op de vulklep 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 zoveel mogelijk lucht uit het
circuit 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 tijdens de eerste bedrijfsuren van het systeem door de automatische ontluchtingsventielen
verwijderd. 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 met alle leidingen 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.
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Elektrische aansluitingen binnen unit

WAARSCHUWING!
BIJ HET VERWIJDEREN VAN DE DEKSEL, ONTKOPPEL HET APPARAAT VAN
STROOM 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 bedrading moet worden uitgevoerd in overeenstemming met het bedradingsschema dat bij de unit 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 werkschakelaar volgens de lokale wet- en regelgeving. Het niet installeren van een werkschakelaar kan een
elektrische schok en brand veroorzaken.
■ Installeer een werkschakelaar 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
aansluitingen 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 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.
Het voorpaneel van de binnen unit demonteren:
- Draai de schroeven A gedeeltelijk los (zie afbeelding aan de zijkant).
- Trek het paneel B naar buiten en maak het los van de bovenste bevestigingen.
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 (zie
afbeelding aan de zijkant).
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Elektrische aansluitingen buiten unit

WAARSCHUWING!
■ Een hoofdschakelaar of ander ontkoppelingsmiddel, met een contactscheiding in alle polen, moet in de vaste bedrading
worden opgenomen in overeenstemming met de 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 bedrading moet worden uitgevoerd volgens het bedradingsschema dat bij de unit is geleverd en de instructies onder
aangegeven.
■ 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 aanlegt. Aard het apparaat niet op een leiding, overspanningsbeveiliging of telefoonaarde.
Onvolledige aarding kan elektrische schokken veroorzaken.
■ Installeer een aardlekschakelaar (30 mA). Als u dit niet doet, kan dit een elektrische schok veroorzaken.
■ Installeer de vereiste zekeringen of stroomonderbrekers.

_____________________________________________________________________________________________________
OPMERKING:
■ Zorg ervoor dat u een werkschakelaar installeert 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 de unit.
3. Sluit het toestel opnieuw.

■ Installeer nooit een vermogensfactor-apparaat omdat dit schade aan het apparaat kan
veroorzaken.
Het apparaat is uitgerust met een inverter. Het installeren van een vermogensfactorcorrectie
vermindert niet alleen het effect van de verbetering van de vermogensfactor, maar kan ook een
abnormale verwarming van de condensor veroorzaken als gevolg van hoogfrequente golven.
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INSTALLATIE
Elektrische aansluitingen
Procedure
1. Sluit de kabels aan op de juiste aansluitklemmen zoals aangegeven in het diagram.
2. Bevestig de kabels met kabelbinders.
Voeding aansluiting

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

POWER
SUPPLY

communication
(schield cable)

POWER SUPPLY

OPMERKING:
■ Sluit de communicatiekabel aan tussen de binnen unit en de buiten unit en houd daarbij de correspondentie
van de letters die op de terminals worden aangegeven aan (P met P, Q met Q, E met E).
■ Verbind de communicatiekabel tussen de binnen unit en de afstandsbediening en houd daarbij de
correspondentie van de letters aangegeven op de terminals (A met A, B met B ....).
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INSTALLATIE

communication
(schield cable)

POWER SUPPLY

POWER SUPPLY

OPMERKING:
■ Sluit de communicatiekabel aan tussen de binnen unit en de buiten unit en houd daarbij de correspondentie
van de letters die op de terminals worden aangegeven aan (P met P, Q met Q, E met E).
■ Verbind de communicatiekabel tussen de binnen unit en de afstandsbediening en houd daarbij de
correspondentie van de letters aangegeven op de terminals (A met A, B met B ....).

Verbindingen tussen het klemmenblok van de binnen unit en installatiecomponenten

Sanitair Warm Waterpomp = DHW (P_d) fig. 5
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INSTALLATIE
Kamerthermostaat (AAN/UIT - VERWARMEN/KOELEN via digitale ingang)

METHODE

AAN
/UIT

VERWARM/
KOEL

√

A

√

B

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 VERWARMEN
modus wanneer H-L1 is gesloten. Als beide
digitale ingangen gesloten zijn, staat de unit
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
werkingsmodus en
de gewenste
waterstroomtemperatuur
instellen

OPSTELLING*

OPMERKING:
Voor meer informatie raadpleegt u paragraaf "Kamerthermostaat (aan/uit – verwarmen/koelen door digitale
ingang)" in het gedeelte "INSTALLATIE VAN HET SYSTEEM".
Hulpverwarming van de cv ketel (TBH)
(TBH) = Tank Boost Heater

(AHS) = Additional
Heater Source

Buitencirculatiepomp (P_o)

Elektrische booster
De unit kan een tweetraps elektrische booster beheren
(voor de OMNIA UI HI-unit is de elektrische booster al
geïnstalleerd en bedraadt in de binnen unit).
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INSTALLATIE
Gebruikersomgeving
OPMERKING:
Dit apparaat ondersteunt het Modbus RTU communicatieprotocol.
Draadtype

5 draads afgeschermde kabel

Draad sectie
Maximale draadlengte

AWG 18-AWG 16 (0.75 ~ 1.25mm2)
50 meter

Verbind de communicatiekabel tussen de binnen unit en de afstandsbediening en houd
daarbij de correspondentie van de letters die op de terminals worden aangegeven (A
met A, B met B etc....).
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
"GEBRUIK GELIEVE BESCHERMENDE DRAAD EN AARD DE DRAAD."

Hoe ga je naar het SERVICE MENU?
Ga naar MENU> FOR SERVICEMAN. Druk op OK

Het wachtwoord is 666. Gebruik ◄ ► om te navigeren en gebruik
▼ ▲ 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
Parameter
T1
T1B
T1S
T2
T2B
T3
T4
T5
Th
Tp
TW_in
TW_ou
AHS
IBH1
IBH2
TBH
Pe
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Omschrijving
Aanvoertemperatuur van de eenheid of van de backup verwarming (indien aanwezig)
Aanvoertemperatuur naar het systeem gestuurd (in geval van een extra verwarmingsbron terwijl
een cv ketel is geïnstalleerd)
Streef watertemperatuur
Temperatuur van koelmiddel aan aanvoer/retour van platenwarmtewisselaar in warmte-/ koel modus
Temperatuur van koelmiddel bij aanvoer/retour van platenwarmtewisselaar in warmte-/ koelmodus
Temperatuur van de buis aan de aanvoer/retour van de condensor in de modus koelen/verwarmen
Buitenluchttemperatuur
Temperatuur van sanitair warm water (gemeten door de temperatuursonde geïnstalleerd op de warm
water-tank)
Koelmiddel zuigtemperatuur
Koelmiddel afvoertemperatuur
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

INSTELLING VAN HET SYSTEEM
SERVICE MENU
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INSTELLING VAN HET SYSTEEM
Instelling sanitair warm water-modus – (DHW MODE SETTING)
INSTELLING VAN DE SANITAIR WARM WATER-MODUS bestaat doorgaans uit het volgende:
1. DHW MODE: schakel de sanitair warm water-modus in of uit
2. TANKVERWARMING: stel in of de boosterverwarming beschikbaar is of niet
3. DESINFECT: stel de parameters voor anti-legionella in
4. DHW PRIORITY: stel de prioriteit in tussen warm water voor huishoudelijk gebruik en ruimtebedrijf
5. DHW PUMP: stel de parameters in voor de werking van de warmwater-pomp. De bovenstaande functies zijn alleen
van toepassing op installaties met een tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik.
Hoe u de sanitair warm water-modus moet instellen
Om te bepalen of de DHW MODE aan is.
Ga naar MENU> FOR SERVICEMAN> DHW MODE SETTING. Druk op OK. De volgende pagina wordt
weergegeven:
Gebruik ◄ ► om te bladeren en OK voor invoer.
Wanneer de cursor op staat, drukt u op YES, druk op OK om de DHW MODE als
aan te zetten. Wanneer de cursor op NON staat, drukt u op OK om de DHW
MODE uit te zetten.

1. Ga naar MENU> FOR SERVICEMAN> DHW MODE SETTING> 1.1 DHW MODE.

Gebruik ◄ ►en ▼ ▲ om te bladeren en parameters aan te passen. Gebruik BACK om af
te sluiten

_____________________________________________________________________________________________________
OPMERKING:
Als DHW MODE is ingesteld op "NON", is de functie niet beschikbaar en kan deze dus niet door de
gebruiker worden geselecteerd.
_____________________________________________________________________________________________________
dT5_ON is het temperatuurverschil voor het starten van de warmtepomp, de onderstaande afbeelding illustreert de functie
dT5_ON.
T5S is de doeltemperatuur voor sanitair warm water. T5 is de
werkelijke temperatuur van sanitair warm water. Wanneer T5 tot
een bepaalde temperatuur daalt (T5≤T5S-dT5_ON), is de
warmtepomp beschikbaar. dT1S5 is de juiste waarde voor de
beoogde aanvoer watertemperatuur (T1S = T5 + dT1S5).
T4DHWMAX is de maximale buitenluchttemperatuur waarop de
warmtepomp kan werken voor de verwarming van water voor
huishoudelijk gebruik. Het apparaat werkt niet als de
buitenluchttemperatuur erboven in de DHW MODE komt.
T4DHWMIN is de minimale buitenluchttemperatuur die de warmtepomp kan gebruiken voor de verwarming van water
voor huishoudelijk gebruik. De warmtepomp wordt uitgeschakeld als de buitenluchttemperatuur eronder daalt in de modus
waterverwarming. Het verband tussen de werking van de unit en de buitenluchttemperatuur kan worden geïllustreerd in
de onderstaande afbeelding:

T_INTERVAL_DHW is het starttijdinterval van de compressor in DHW MODE. Wanneer de compressor stopt met werken, moet
de volgende keer dat de compressor wordt ingeschakeld, T_INTERVAL_DHW plus ten minste één minuut later zijn.
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Tankverwarming (elektrische verwarming voor sanitair warm water-tank) – (TANK HEATER)
Als tankverwarming (boosterverwarming) beschikbaar is, gaat u naar FOR
SERVICEMEN> DHW MODE SETTING> 1.2 TANK HEATER en selecteert u
"YES", wanneer u op "OK" drukt, verschijnt de volgende pagina:
Gebruik ◄ ► en ▼ ▲ om te bladeren en parameters aan te passen.
Gebruik BACK om af te sluiten.
dT5_TBH_OFF is het temperatuurverschil tussen T5 en T5S waardoor de
boosterverwarming wordt uitgeschakeld. De boosterverwarming wordt
uitgeschakeld (T5 ≥T5S + dT_TBH_OFF) wanneer de warmtepomp defect raakt.
T4_TBH_ON is de temperatuur alleen wanneer de buitenluchttemperatuur lager is dan
de parameter en de boosterverwarming beschikbaar zal zijn.
t_TBH_DELAY is de tijd dat de compressor heeft gewerkt voordat de boosterverwarming werd gestart (als T5<min (T5S,
T5stop)).
De werking van de unit tijdens sanitair warm water-modus zoals beschreven in de onderstaande afbeelding:
Op de foto is T5stop een parameter met betrekking tot de
buitenluchttemperatuur, die niet kan worden gewijzigd in de
gebruikersinterface. Wanneer T5 ≥T5stop, wordt de warmtepomp
uitgeschakeld.
Notitie:
Als de boosterverwarming niet beschikbaar is (1.2 TANK HEATER
NON is geselecteerd), kan de dT5_ON niet worden aangepast en
wordt deze vastgesteld op 2.

_____________________________________________________________________________________________________
OPMERKING:
De boosterverwarming (THB) van de sanitair warm water-tank en de back-upverwarming van het
systeem (elektrische booster IBH) kunnen niet tegelijkertijd werken. Als de boosterverwarming is
ingeschakeld, is de back-upverwarming uitgeschakeld en omgekeerd.
_____________________________________________________________________________________________________

Anti-Legionella – (DESINFECT)
Om de anit-legionella functie in te schakelen, gaat u naar MENU>
VOOR SERVICEMAN> DHW MODE SETTING> 1.3 DESINFECT en
selecteert "YES", wanneer u op "OK" drukt, verschijnt de volgende
pagina.
T5S_DI is de streeftemperatuur van water in de tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik in de functie DESINFECT.
t_DI_HIGHTEMP is de tijd dat het warme water meegaat.
t_DI_MAX is de tijd dat anti-legionella modus (DESINFECT) duurt. De
verandering van de temperatuur van het water voor huishoudelijk
gebruik wordt in de onderstaande afbeelding beschreven:
Houd er rekening mee dat de temperatuur van het sanitair warm water
bij de warmwaterkraan gelijk is aan de waarde die is geselecteerd in
FOR SERVICEMAN "T5S_DI" na een anti-legionella (DESINFECT).
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_____________________________________________________________________________________________________
WAARSCHUWING:
Als een hoge temperatuur van het warm water voor huishoudelijk gebruik een potentieel risico
voor menselijk letsel kan zijn, moet een mengklep (lokale toevoer) worden geïnstalleerd op de
aansluiting van de warmwateruitlaat van de tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik. Deze
mengklep zorgt ervoor dat de warmwatertemperatuur bij de warmwaterkraan nooit boven een
ingestelde maximale waarde komt. Deze maximaal toelaatbare warmwatertemperatuur moet
worden gekozen in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.

Sanitair warm water-prioriteit – (DHW PRIORITY)
Om de prioriteit in te stellen tussen verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik
en ruimtebediening Ga naar FOR SERVICEMAN> DHW MODE SETTING> 1.4DHW
PRIORITY:
De functie van de DHW PRIORITY wordt gebruikt om prioriteit in te stellen tussen de
werking van water voor huishoudelijk water en de ruimteverwarming (verwarming/
koeling). U kunt ◄ ► en ▼ ▲ gebruiken om te bladeren en parameters aan te
passen. BACK gebruiken om af te sluiten.
T_DHWHP_MAX is de maximale ononderbroken werkperiode van de warmtepomp in DHW PRIORITY-modus.
T_DHWHP_RESTRICT is de werkingstijd voor de ruimteverwarming/ -koeling.
Als DHW PRIORITY is ingeschakeld, wordt de werking van het apparaat beschreven in de onderstaande afbeelding:
Als NON is geselecteerd in de DHW PRIORITY-modus, wanneer deze beschikbaar is en de ruimteverwarming/ -koeling UIT
staat, zal de warmtepomp het water naar behoefte verwarmen. Als ruimteverwarming/ -koeling AAN staat, wordt het water
naar behoefte verwarmd wanneer de boosterverwarming niet beschikbaar is. Alleen wanneer de ruimteverwarming/ koeling
UIT staat, zal de warmtepomp werken om huishoudelijk water te verwarmen.

Sanitair warm water-circulatiepomp – (DHW PUMP)
Als de sanitair warm water-pomp (P_d) beschikbaar is, gaat u naar FOR SERVICEMAN> DHW
MODE SETTING> 1.5 DHW PUMP en selecteert u "YES", wanneer u op "OK" drukt, verschijnt
de volgende pagina.
U kunt ◄► en ▼ ▲ gebruiken om door parameters te bladeren en deze aan te passen.
Gebruik BACK om af te sluiten.
Wanneer de TIMER RUNNING AAN is, zal de warm waterpomp werken zoals getimed en blijft
deze gedurende een bepaalde tijd draaien (zoals gedefinieerd in POMPTIJD), dit kan ervoor zorgen dat de temperatuur van
het water in het systeem uniform is.
Wanneer DESINFECT AAN is, werkt de tapwaterpomp wanneer de unit in anti-legionella modus staat en T5 ≥T5S_DI-2. De
pomplooptijd is t + 5min.
Met de recirculatiepomp ACS kunt u het waterreservoir mengen en de anti-legionella modus effectiever maken.
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Instelling COOL-modus (koelmodus) – (COOL MODE SETTING)
De instellingen voor de COOL MODE (koelmodus) bestaat uit het volgende:
1. COOL MODE: instellen of de COOL MODE actief is of niet
2. T1S-BEREIK: Selectie van het bereik van de gewenste uittredetemperatuur van het water
3. T4CMAX: instellen van het maximale werkingsgebied op basis van buiten luchttemperatuur
4. T4CMIN: instellen van het minimale werkingsgebied op basis van buiten luchttemperatuur
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 aan is, gaat u
naar MENU> FOR SERVICEMAN> COOL MODE
SETTING. Druk op OK. De volgende pagina wordt
weergegeven:
Wanneer de cursor op COOL MODE staat, gebruik
◄► om YES of NON 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 watertemperatuur te selecteren. Wanneer LOW is geselecteerd, is de minimale beoogde
temperatuur 5°C. Als de klimatologische curve-functie (komt overeen met "ingestelde weerstemperatuur" 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 "ingestelde
weerstemperatuur" in de gebruikersinterface) is ingeschakeld, is de geselecteerde curve de hoge temperatuurcurve.
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 kan niet werken als de buitenluchttemperatuur hoger is dan
ingesteld.
T4CMIN is het minimale werkingsgebied op basis van de buitenlucht in de
COOL-modus. Het apparaat wordt uitgeschakeld als de
buitenluchttemperatuur eronder daalt. Het verband tussen de werking van
de unit en de buitenluchttemperatuur wordt weergegeven hiernaast:
dT1SC is het temperatuurverschil tussen T1 (werkelijke aanvoer watertemperatuur) en T1S (beoogde aanvoer water temperatuur) voor het
starten van de unit 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 hiernaast:
Operatie opmerking
Minimale wateruitlaattemperatuur (Twout min) volgens de buitenluchttemperatuur gemeten door de T4-sonde.

Met instelpunt T1S≤0 start de unit 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
dTSC is het temperatuurverschil tussen Ta (werkelijke kamertemperatuur)
en TS (streeftemperatuur) om de unit te starten wanneer ROOM TEMP is
ingeschakeld in TEMP. TYPE-INSTELLING (zie 10.7 Lokale instelling/
TEMP.TYPE-INSTELLING). Alleen wanneer de Ta hoog genoeg is, wordt
het apparaat ingeschakeld en wordt het uitgeschakeld als de Ta tot een
bepaalde waarde daalt. Alleen wanneer de ROOM TEMP is ingeschakeld,
is deze functie beschikbaar. Zie foto hiernaast:
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Instelling HEAT-modus (warmtemodus) – (HEATING MODE SETTING)
De instellingen voor de HEAT MODE (warmtemodus) 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. T4CMAX: instellen van het maximale werkingsgebied op basis van buiten luchttemperatuur
4. T4CMIN: instellen van het minimale werkingsgebied op basis van buiten luchttemperatuur
5. dTISH: het temperatuurverschil instellen voor het starten van de unit
6. t_INTERVAL_H: om de stoptijd van de compressor in te stellen vóór de volgende start in de verwarmingsmodus
Om te bepalen of de HEAT-modus aan is, gaat u naar MENU> FOR
SERVICEMAN> HEAT MODE SETTING. Druk op OK. De volgende pagina wordt
weergegeven:
Wanneer de cursor op HEAT MODE staat, gebruik dan◄► om naar YES of
NON te bladeren en druk op OK om de warmtemodus 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 aanvoer
watertemperatuur te selecteren.
Wanneer LOW is geselecteerd, is de maximale streef temperatuur 55°C. Als de
klimatologische curve-functie (komt overeen met "ingestelde weerstemperatuur"
in de gebruikersinterface) is ingeschakeld, is de geselecteerde curve de lage
temperatuurcurve. Wanneer HIGH is geselecteerd, is de maximale streeftemperatuur 60°C. Als de klimatologische curvefunctie (komt overeen met "ingestelde weerstemperatuur" 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.
_____________________________________________________________________________________________________
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
warmtemodus. Het apparaat kan niet werken als de
buitenluchttemperatuur hoger is dan ingesteld.
T4CMIN is de minimale werkingstemperatuur van de
buitenlucht in de warmtemodus. Het apparaat wordt
uitgeschakeld als de buitenluchttemperatuur eronder
daalt. Het verband tussen de werking van de unit en de
buitenluchttemperatuur wordt weergegeven hiernaast:
dT1SH is het temperatuurverschil tussen T1 en T1S
voor het uitschakelen van de unit in de
verwarmingsmodus.
Wanneer de beoogde aanvoer watertemperatuur T1S
<47, wordt de unit in- of uitgeschakeld zoals hiernaast
beschreven:
Wanneer de beoogde aanvoer watertemperatuur T1S
≥47 is, gaat de unit aan of uit zoals hiernaast
beschreven:
dTSC is het temperatuurverschil tussen Ta (werkelijke
kamertemperatuur) en TS om de unit te starten
wanneer ROOM TEMP is ingeschakeld in TEMP.
TYPE-INSTELLING (zie 10.7 Lokale instelling/
TEMP.TYPE-INSTELLING). Alleen wanneer de Ta tot
een bepaalde waarde daalt, wordt het apparaat
ingeschakeld en wordt het uitgeschakeld als de Ta hoog
genoeg is. Alleen wanneer de ROOM TEMP is
ingeschakeld, is deze functie beschikbaar. Zie hiernaast:
t_INTERVAL_H is het startinterval van de compressor in de verwarmingsmodus. Wanneer de compressor stopt met werken,
moet de volgende keer dat de compressor wordt ingeschakeld "t_INTERVAL_H" te zien zijn, ten minste één minuut later.
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AUTO MODE instelling – (AUTO MODE SETTING)
Het regelen van de AUTO-modus bestaat meestal uit het volgende:
1. T4AUTOCMIN: instellen van de minimale operationele buitenluchttemperatuur voor koeling
2. T4AUTOHMAX: instellen van de maximale operationele buitenluchttemperatuur voor verwarming
Ga naar MENU> FOR SERVICEMAN> AUTO MODE SETTING om te bepalen of de
AUTO-modus aan is. Druk op OK. De volgende pagina wordt weergegeven.
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

Op de foto is AHS een extra warmtebron. IBH is een back-upverwarming in de unit.

Temperatuur type-instelling om de interne temperatuursonde van de controller te activeren als kamerthermostaat
(TEMP.TYPE SETTING)

_____________________________________________________________________________________________________
OPMERKING:
Via dit submenu kunt u bepalen of de unit werkt volgens het water instelpunt dat naar het systeem is
verzonden en/of op basis van het kamertemperatuur instelpunt.
_____________________________________________________________________________________________________
De TEMP. TYPE-INSTELLING 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 aanvoer
watertemperatuur berekend uit klimaat gerelateerde curven.
Ga naar MENU> FOR SERVICEMAN> om de TEMP.TYPE SETTING in te voeren.
Druk op OK. De volgende pagina wordt weergegeven:

Als u WATER FLOW TEMP instelt. op YES en stel ROOMTEMP in. naar NON, wordt
de waterstroomtemperatuur weergegeven op de startpagina en werkt de
waterstroomtemperatuur als de streeftemperatuur.

Als u WATER FLOW TEMP instelt. op YES en stel ROOMTEMP in. 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 streeftemperatuur bereikt, wordt de
unit uitgeschakeld.
In deze toestand kan de eerste gewenste aanvoer watertemperatuur worden
ingesteld op de hoofdpagina, de tweede kan worden berekend op basis van de
klimaatgerelateerde curven. In de verwarmingsmodus is de hoogste de werkelijke
streeftemperatuur van de aanvoer, terwijl in de koelmodus de lagere wordt
geselecteerd.

35

INSTELLING VAN HET SYSTEEM

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

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

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 print 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 een kamerthermostaat (of een externe schakelaar) wilt aansluiten voor het
activeren en uitschakelen van de unit, moet ROOM THERMOSTAT op YES worden
ingesteld en moet de MODE SETTING op NON worden gezet. Met deze instelling
werkt de unit 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 de unit 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 de unit in de modus die vereist is
door de thermostaat (of door een van de twee externe schakelaars) en daarom is het
niet mogelijk om de unit te activeren of de werkingsmodus 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:
"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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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 ketel of zonne-energiekit 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:

OPMERKING:
SOLAR ENERGY" mag niet worden gebruikt: stel deze in op NON.

Back-upverwarming (elektrische booster) – (BACKUP HEATER)
OPMERKING:
Het is ook noodzakelijk om de DIP SWITCH van het elektronische bord van
de binnenunit in te stellen. Zie paragraaf "Instellingen van de DIPschakelaar van de elektronische kaart van de binnenunit" voor meer
informatie.
Als back-upverwarming beschikbaar is, selecteert u YES bij BACKUP HEATER. Druk op OK
en de volgende pagina wordt weergegeven:
Wanneer de cursor op HEAT MODE of DHW MODE staat, gebruik ◄ ► om YES of NON
te selecteren. Als YES is geselecteerd, is de back-upverwarming beschikbaar in de
overeenkomstige modus, anders is deze niet beschikbaar.
Wanneer de cursor op T4_IBH_ON, dT1_IBH_ON, t_IBH_
DELAY of t_IBH12_DELAY staat, gebruikt u
◄ ► en ▼ ▲ om te bladeren en de parameter aan
te passen.
T4_IBH_ON is de buitenluchttemperatuur voor het starten van
de back-upverwarming. Als de buitenluchttemperatuur boven
T4_IBH_ON komt, is de back-upverwarming niet beschikbaar.
Het verband tussen de werking van de back-upverwarming en
de buitenlucht wordt weergegeven in de onderstaande
afbeelding.
dT1_IBH_ON is het temperatuurverschil tussen T1S en T1
voor het starten van de back-upverwarming. Alleen wanneer
op de T1 <T1S- dT1_IBH_ON kan de back-upverwarming
worden ingeschakeld. Wanneer een tweede backupverwarming is geïnstalleerd en het temperatuurverschil
tussen T1S en T1 groter is dan dT1_IBH_ON + 2, wordt de
tweede back-upverwarming ingeschakeld. De relatie tussen
de werking van de back-upverwarming en het
temperatuurverschil wordt weergegeven in het onderstaande
diagram.
t_IBH_DELAY is de tijd dat de compressor heeft gewerkt voordat
de eerste back-upverwarming wordt ingeschakeld (als T1 <T1S).
t_IBH12_DELAY is de tijd dat de eerste back-upverwarming
heeft gedraaid voordat de tweede back-upverwarming wordt
ingeschakeld.
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AHS (extra verwarmingsbron, cv ketel) – (ADDITIONAL HEATING SOURCE)
Als een extra warmtebron (bijvoorbeeld een cv ketel) beschikbaar is,
selecteer dan YES op de overeenkomstige positie. Druk op OK en de
volgende pagina wordt weergegeven:

Wanneer de cursor op HEAT MODE of DHW 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.
OPMERKING: Als YES is geselecteerd in de DHW-MODE, moet de
installatie van een extra warmtebron "8.5 Toepassing 5/Toepassing b"
volgen.
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 <T1SdT1_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
hieronder weergegeven.
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DIP-schakelaar instellingen van het elektronische print van de binnen unit

De DIP-schakelaar bevindt zich op de print van de hydraulische module in het elektrische paneel van de unit (zie voor meer
informatie ook het gedeelte ONDERHOUD EN VEILIGHEID). Hiermee kunt u opgeven of het systeem de elektrische booster
(IBH), de extra warmtebron (AHS) omvat.
WAARSCHUWING
Schakel de voeding uit voordat u het servicepaneel van de schakelkast opent en wijzigingen aanbrengt in de
instellingen van de DIP-schakelaars.

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)
Temperatuursonde (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

Uit (OFF)
5m
Geïnstalleerd

Geïnstalleerd

Niet Geïnstalleerd

/
/
/

/
/
/

FABRIEKSINSTELLINGEN DIP-SCHAKELAAR
Type binnen unit
OMNIA-UI H
OMNIA-UI HI

Elektrische booster
Niet aanwezig
Aanwezig

PCB-1 - Elektronisch print van interne unit
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S1 (3)
ON (aan)
OFF (uit)

S1 (4)
ON (aan)
OFF (uit)

Geïnstalleerd
Geïnstalleerd
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Vakantie instelling – (HOLIDAY AWAY SETTING)
De vakantie instelling wordt gebruikt om de temperatuur van het aanvoerwater in
te stellen om bevriezing tijdens vakantie te voorkomen.
Om deze instelling in te voeren, ga naar MENU> FOR SERVICEMAN> HOLIDAY
AWAY SETTING. Druk op OK. De volgende pagina wordt 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 aanvoertemperatuur voor ruimteverwarming in de vakantie modus.
T1S_H.M_DHW is de beoogde aanvoertemperatuur van het water voor
waterverwarming in de afwezigheidsmodus.

Serviceaanvraag – (SERVICE CALL)
Over 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.
Hoe stel je SERVICE CALL in?
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:

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:

Gebruik ◄ ► om de cursor naar YES te schuiven en druk op OK. De volgende pagina wordt
weergegeven:
Na een paar seconden worden alle parameters die zijn ingesteld in de gebruikersinterface
teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
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Speciale functie – (SPECIAL FUNCTION) – ontluchting

De speciale functie bevat: ontluchting (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 de unit, de initiële werking van
vloerverwarming.
OPMERKING: de speciale functies kunnen alleen worden gebruikt door de installateur, want tijdens speciale
functies, kunnen sommige andere functies (SCHEMA, VAKANTIE, VAKANTIEHUIS) niet worden gebruikt.
Ga naar MENU> FOR SERVICEMAN> SPECIAL FUNCTION.

Gebruik ▼ ▲ om te bladeren en gebruik OK om in te voeren.
Tijdens het eerste gebruik van de unit kan er lucht in het systeem achterblijven, wat kan
leiden tot storingen tijdens de werking. Het is noodzakelijk om de ontluchtingsfunctie uit te
voeren om de lucht te laten ontsnappen (zorg ervoor dat de ontluchtingsklep open staat).
Ga naar FOR SERVICEMAN> 12 SPECIAL FUNCTION> 12.1 AIR PURGE:

Tijdens het ontluchten opent de 3-wegklep en de 2-wegklep. 60 seconden later werkt de
pomp in de unit (PUMPI) gedurende 10 minuten, gedurende welke de stromings-schakelaar
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.
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 wordt de volgende pagina weergegeven:
Gebruik◄ ► om te bladeren en gebruik OK om te bevestigen.

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.
T1S is de beoogde aanvoerwatertemperatuur bij het
voorverwarmen voor vloermodus. De hier ingestelde T1S moet
gelijk zijn aan de streefwatertemperatuur van de T1s-aanvoer die
is ingesteld op de hoofdpagina. dT1SH is het temperatuurverschil
voor het stoppen van de unit. (Wanneer T1 ≥T1S + dT1S optreedt,
wordt de warmtepomp uitgeschakeld)
t_fristFH is de laatste tijd voor het voorverwarmen van de vloer.
De werking van de unit tijdens het voorverwarmen voor vloer
beschreven in de afbeelding hiernaast:
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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:
Gebruik ◄ ►om de cursor naar YES te bewegen en druk op OK, de voorverwarming voor
vloer wordt uitgeschakeld.
Om de vloer te beschermen, is vloerdrogen noodzakelijk, waarbij de temperatuur van de
vloer geleidelijk moet worden verhoogd.Hiervoor kunt u de functie FLOOR DRYING UP
gebruiken.
Als FLOOR DRYING UP (vloer opdrogen) is geselecteerd en u op AAN drukt, wordt de
pagina als volgt weergegeven:
Wanneer de cursor op WARM UP TIME (t_DRYUP) staat, HOUD TIME (t_HIGHPEAK),
TEMP. DOWN TIME (t_DRYD), PEAK TEMP. (T_DRYPEAK), STARTTIJD of START
DATA, 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 aanvoerwatertemperatuur tijdens het drogen van de vloer is
beschreven in de afbeelding:
Wanneer de cursor op OPERATE FLOOR DRYING staat. Gebruik ◄ ►
om naar YES te bladeren en druk op OK. De pagina wordt als volgt
weergegeven:
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-upverwarming en extra warmtebron niet beschikbaar zijn. Als u het drogen van de vloer
wilt uitschakelen, drukt u op OK. De volgende pagina wordt weergegeven:
Gebruik ◄ ► om de cursor naar YES te schuiven en druk op OK. Het drogen op de vloer
wordt uitgeschakeld.

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
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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Lijst met parameters
N°

Code

Beschrijving

Instelbereik

Standaard

Pas de
precisie
aan

UM

1

-

Werkmodus

Heat/ DHW

/

/

2

-

Kamer instelling temperatuur

3

-

Instelling temperatuur wateruitlaat

24
24
24
7
18
35
45

1
1
1
1
1
1
1

°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C

4
5
6
7

Warmwatertank sanitair warm water-instelling temperatuur
Schermvergrendelingstijd
Desinfecteer tijd
sanitair warm water (DHW) waterpomp looptijd

50
120
23.00
5

1
10
10
1

°C
°C
MIN
MIN

8

Looptijd van de pomp
voor sanitair warm water
-

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

1

9

-

Datum

01/01/2016

1

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

HOUR/
MIN
/

1
25
72

1
1
12

/
°C
HOUR

13
14

T4DHWMAX
T4DHWMIN

Max. werkingsomgeving van sanitair warm water
Min. werkingsomgeving van sanitair warm water

35~43
-20~5

43
-10

1
1

°C
°C

15

dT1SC

2~10

5

1

°C

16

dTSC

1~10

2

1

°C

17
18
19

T4CMAX
T4CMIN
dT1SH

35~46
-5~25
2~10

43
10
5

1
1
1

°C
°C
°C

20

dTSH

1~10

2

1

°C

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.

20~35
-20~5
20-29
10-17
20~25
20~25
60~70
5~60

25
-15
25
17
25
25
65
15

1
1
1
1
1
1
1
5

°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
MIN

29
30
31
32

t_DI_max
t_DHWHP_MAX
t_DHWHP_RE
STRICT
dT5_ON

90~300
10~600
10~600
2~10

210
120
10
5

5
5
5
1

MIN
MIN
MIN
°C

33

dT1S5

5~20

10

1

°C

34

t_TBH_DELAY

0~240

90

5

MIN

35

dT5_TBH_ OFF

0~10

5

1

°C

36
37
38
39
40
41
42
43

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 verwarming modus
Min. operatie temperatuur van verwarming modus
Min. werkingstemperatuur van koeling in Auto-modus
Max. werkingstemperatuur 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)
Werkingstijd van desinfecteermodus
Max. looptijd van sanitair warm water modus (DHW MODE)
Max. looptijd van de warmtepompmodus
Temperatuurverschil tot start van watertemperatuur in
sanitair warm water modus (DHW MODE)
Temperatuurverschil tot start van wateruitlaattemperatuur in
sanitair warm water-modus (DHW MODE)
Activeringsvertraging van de elektrische verwarming van
de warm water tank
Verschil in warm water-tanktemperatuur voor deactivering van
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

-5~20
-15~10
2~10
15~120
5~30
-15~10
2~10
-5~0

5
-5
5
30
5
-5
2
0

1
1
1
5
5
1
1
1

°C
°C
°C
MIN
MIN
°C
°C
°C

44
45
46
47
48

t_AHS_DELAY
t_INTERVAL_C
t_INTERVAL_H
t_INTERVAL_DHW
t_DRYUP

AHS Vertraging starttijd
Startinterval tijd compressor in koelmodus
Startinterval tijd compressor in verwarmingsmodus
Startinterval tijd compressor in DHW MODE
Looptijd van stijging tot T_DRYPEAK

5~120
5~30
5~60
5~30
4~15

30
5
5
5
8

5
1
1
1
1

MIN
MIN
MIN
MIN
DAY

49
50

t_HIGHPEAK
t_DRYD

Houd tijd van bereiken de T_DRYPEAK
Looptijd om de wateruitlaattemperatuur te verlagen

3~7
4~15

5
5

1
1

DAY
DAY

51

T_DRYPEAK

Waterafvoer Instelling temperatuur van vloerdroogmodus

30~55

45

1

°C

43

OPSTARTEN
Voor het eerst opstarten
Voordat u de unit voor de eerste keer start, voordat u het systeem start of na een lange periode van stilstand, voert u
de volgende voorbereidende inspecties uit met betrekking tot de elektrische en koeldelen.

Voorafgaande controles op het elektrische gedeelte
OPMERKING: voordat u een elektrisch onderdeel inspecteert, koppelt u de voeding los van de machine door de
stekker uit het stopcontact te halen.
CONTROLEER:
• Zorg ervoor dat het elektrische systeem is bedraad volgens de aanwijzingen in het bedradingsschema en dat de
kabeldoorsnede voldoende is.
• Zorg ervoor dat de voeding en de aardkabels stevig zijn aangesloten op de klemmen.
• Controleer of er geen losgekoppelde of losgemaakte kabels zijn.
• Controleer of de netvoeding overeenkomt met de vereisten van de machine.

Voorafgaande controles op het koelgedeelte
• Zorg ervoor dat de unit is gevuld met koelmiddel. Dit kan worden gecontroleerd met behulp van draagbare freonmeters
voorzien van zwenkbare SAE 1⁄4 "-verbindingen met luchtpomp, aangesloten op de serviceaansluiting van de kraan. De
afgelezen druk moet overeenkomen met de verzadigingsdruk die overeenkomt met de kamertemperatuur (~ 7 bar).
• Controleer visueel of het koelcircuit niet is beschadigd.
• Zorg dat de leidingen niet vuil zijn van olie (olievlekken kunnen mogelijke schade aan het koelcircuit aangeven).

Controles vóór het gebruik
WAARSCHUWING Schakel de voeding uit voordat u aansluitingen maakt.
Controleer na installatie van de binnen- en buiten unit het
volgende voordat u de stroom inschakelt:
1. Bedrading
Zorg ervoor dat de elektrische aansluitingen van de
verschillende delen van het systeem, zoals de unit en de
tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik, en de unit
en de back-upverwarmingskast zijn aangesloten volgens
de instructies beschreven in hoofdstuk 9.6 Lokale
bedrading, volgens de bedradingsschema's en de lokale
Wet en regelgeving.
2. Zekeringen, stroomonderbrekers of
beveiligingsapparatuur
Controleer of de zekeringen of de lokaal geïnstalleerde
beveiligingsinrichtingen van het formaat en type zijn zoals
gespecificeerd in hoofdstuk 14 Technische specificaties.
Zorg ervoor dat geen zekeringen of beveiligingen zijn
omzeild.
3. Sluit de relais schakelaar van de elektrische verwarming
van de sanitair warm water-tank (indien aanwezig).
4. Aarding

Zorg ervoor dat de aardingsdraden correct zijn
aangesloten en dat de aardklemmen zijn vastgedraaid.
5. Controleer de schakelkast visueel op losse verbindingen
of beschadigde elektrische componenten.
6. Bevestiging
Controleer of het apparaat correct is gemonteerd om
abnormale geluiden en trillingen te voorkomen bij het
opstarten van het apparaat.
7. Beschadigde apparatuur
Controleer de binnenkant van de unit op beschadigde
componenten of beknelde leidingen.
8. Koelmiddellek
Controleer de binnenkant van de unit op lekkage van
koelmiddel. Neem contact op met uw plaatselijke dealer
als er een koelmiddellek is.
9. Voedingsspanning
Controleer de voedingsspanning op het lokale
voedingspaneel. De spanning moet overeenkomen met de
spanning op het identificatielabel van het apparaat.
11. Afsluiters
Zorg ervoor dat de afsluiters volledig open zijn

Laatste check
Lees de volgende aanbevelingen voordat u het apparaat inschakelt:
■ Wanneer de volledige installatie en alle benodigde instellingen zijn uitgevoerd, sluit u alle frontpanelen van het apparaat en
plaatst u het deksel van het apparaat terug.
■ Het servicepaneel van de schakelkast mag alleen worden geopend door een erkende elektricien voor onderhoudsdoeleinden.

Het apparaat inschakelen
Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, wordt tijdens de initialisatie "1% ~ 99%" weergegeven op de gebruikersinterface.
Tijdens dit proces kan de gebruikersinterface niet worden bediend.
Raadpleeg het gedeelte "AFSTANDSBEDIENING" om het systeem te activeren.

44

AFSTANDSBEDIENING
Het uiterlijk van het draadbedieningspaneel

Statuspictogrammen
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De overzichtspagina's beschikbare gebruiker
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Startpagina
U kunt de startpagina's gebruiken om instellingen uit te lezen en te wijzigen die bedoeld zijn voor dagelijks gebruik. Afhankelijk
van de systeemlay-out zijn de volgende startpagina's mogelijk:
■ Kamertemperatuur (ROOM)
■ Aanvoertemperatuur (MAIN)
■ Sanitair warm watertemperatuur (TANK)
Afhankelijk van systeem TEMP. TYPE-SETTING (WATERSTROOMTEMP. / KAMERTEMP.) Ingesteld op de controller van de
unit (raadpleeg de installatie- en gebruikershandleiding van de unit voor meer informatie) en de productie van sanitair
warm water u hebt een andere startpagina. De volgende tabel toont de mogelijke combinaties:
Startpagina (homepage)
1
2
3
4

TEMP. TYPE SETTING
Waterstroomtemperatuur
JA
JA
JA
JA

Kamertemperatuur
NEE
JA
NEE
JA

Warm water (DHW) Productie

NEE
NEE
JA
JA

Opmerking voor startpagina 2 en 4.
Het scherm B verschijnt als de afstandsbediening (die is uitgerust met een interne temperatuursonde) is ingesteld als
kamerthermostaat. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf "kamerthermostaat (aan/uit - warmte/koel) via digitale invoer".
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Temperatuur aanpassen

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

Als de kamerthermostaat (ROOM THERMOSTAT) is
ingesteld op YES (zie voor meer informatie paragraaf
"KAMER THERMOSTAAT (AAN/UIT - WARMTE/KOEL) via
digitale ingang".) wordt de unit AAN/UIT gezet door de
kamer-thermostaat, als u op AAN/UIT drukt op de
afstandsbediening wordt deze pagina weergegeven:

Gebruik de interface om het apparaat voor DHW (sanitair
warm water) in of uit te schakelen. Druk op '' ► '', '' ▼ '' op
de startpagina, de zwarte cursor verschijnt:

2) Wanneer de cursor op DHW-werkingsmodus staat.
Druk op de toets 'ON / OFF' om de DHW MODE in / uit te
schakelen.
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Werkingsmodus van de ruimte aanpassen (HEAT / COOL)
■ De bedieningsmodus van de ruimte aanpassen via de
interface Ga naar ''MENU''>'' SPACE OPERATION
MODE''. Druk op "OK", de pagina verschijnt:

■ Als ROOM THERMOSTAT en MODE SETTING zijn
ingesteld op YES (raadpleeg voor meer informatie
paragraaf "ROOM THERMOSTAT (AAN/UIT –
WARMTE/KOEL) via digitale ingang".) wordt de
werkingsmodus van de unit bepaald door de
kamerthermostaat, als u de
modus probeert in te stellen met de afstandsbediening,
wordt deze pagina weergegeven:

■ Er zijn drie modi te selecteren, waaronder warmte, koel
en auto. modus. Gebruik de ''◄ '', '' ►'' om te bladeren,
druk op "OK" om te selecteren.
Als er alleen de modus verwarmen (koelen) is, verschijnt
de pagina:

Over de menustructuur
U kunt de menustructuur gebruiken om instellingen uit te
lezen en te configureren die NIET bedoeld zijn voor
dagelijks gebruik. Wat u in de menustructuur kunt zien en
doen, wordt (waar van toepassing) beschreven. Voor een
overzicht van de menustructuur, zie "Menustructuur:
Overzicht".

Om naar de menustructuur te gaan
■ De bedieningsmodus kan niet worden gewijzigd
zie COOL MODE-INSTELLING in de handleiding van de
installatie handleiding.

Druk op een startpagina op '' MENU ''. Resultaat: de
menustructuur verschijnt:

Om in de menustructuur te navigeren
Gebruik '' ▼ '' - '' ▲ '' om te bladeren
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Operatie modus
Zie "werkingsmodus aanpassen".

U drukt op ''OK'' en de ''■'' wordt '' ''. Timer 1 is geselecteerd.
U drukt nogmaals op ''OK'' en de '' ''wordt'' ■ ''. Timer 1 is niet
geselecteerd.

Vooraf ingestelde temperatuur
PRESET TEMPERATURE heeft PRESET TEMP \ WEATHER
TEMP.SET \ ECO MODE.
PRESET TEMP.
PRESET TEMP. functie wordt gebruikt om een ander
temperatuur instelpunt in te stellen op 6 verschillende
periodes. De unit zal werken voor het toekennen van het
instelpunt in de werkmodus bepaald door de
gebruikersinterface of door digitale inouts.
■ PRESET TEMP. = PRESET TEMPERATURE
■ DE PRESET TEMP. functie is uitgeschakeld in deze
omstandigheden.
1) AUTO MODE is actief.
2) TIMER of WEKELIJKSE SCHEMA loopt.
■ Ga naar '' MENU ''> '' PRESET TEMPERATURE ''> ''
PRESET TEMP ''. Druk op '' OK ''. De volgende pagina
verschijnt:

Gebruik ''◄'', ''►'', ''▼'', ''▲'' om te bladeren en gebruik
''▼'', ''▲'' om de tijd en de temperatuur aan te passen.
Wanneer de cursor op ''■'' staat, zoals op de volgende
pagina:

Gebruik ''◄'', ''►'', ''▼'', ''▲'' om te bladeren 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 volgt tabel in.
De volgende pagina verschijnt:

■ Wanneer de ruimtebedrijfsmodus wordt gewijzigd, wordt
PRESET TEMP. automatisch uitgeschakeld.
■ 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.
Weerstemperatuur instelling (WEATHER TEMP.SET)
■ De 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 voor-komen dat de warmtepomp een te
hoge waterstroom-temperatuur produceert voor primaire
circuit, kan de WEATHER TEMP.SET worden gebruikt om
de efficiëntie te maximaliseren en de bedrijfskosten te
verlagen.
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Ga naar MENU> PRESET TEMPERATURE> WEATHER
TEMP. SET. Druk op OK''. De volgende pagina verschijnt:

■ Als de instelling voor de weertemperatuur 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:

Ga naar "NO", druk op "OK" om terug te keren naar de
startpagina, ga naar "YES", druk op "OK" om de
weerstemperatuur 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 TEMP., zijn voor de
verwarmingsmodus alleen de klimatologische krommen HOGE temperatuur
beschikbaar. Als de HEAT MODE is ingesteld voor LOW TEMP. , zijn voor
de verwarmingsmodus alleen de klimatologische krommen HOGE
temperatuur beschikbaar. Als de COOL MODE is ingesteld voor HIGH
TEMP, zijn voor de koelmodus alleen de klimatologische krommen HOGE
temperatuur beschikbaar. Als de COOL MODE is ingesteld voor LOW
TEMP., zijn voor de verwarmingsmodus alleen de klimatologische
krommen LAGE temperatuur beschikbaar.

ECO MODUS
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 aan staat, wordt dit pictogram
weergegeven op de startpagina. Ga naar MENU>
PRESET TEMPERATURE> ECO MODE. Druk op ''OK''.
De volgende pagina verschijnt:

■ Raadpleeg de paragraaf van deze handleiding
"INSTELLING KOELMODUS/INSTELLING KOELMODUS" in
het gedeelte "INSTELLING VAN HET SYSTEEM" in de
Installatie- en onderhoudshandleiding.
■ De gewenste temperatuur (T1S) kan niet worden aangepast
als de temperatuurcurve aan (ON) staat.

■ Als u de warmtemodus wilt gebruiken, selecteert u
''HEAT MODE LOW TEMP''. Als u de koelmodus wilt
gebruiken, selecteert u ''COOL MODE LOW TEMP''. U
kunt de lage of hoge temperatuurinstelling voor
verwarming of koeling selecteren, bekijk de “Tabel 1 ~ 8”.
Als u ''ON '' selecteert, verschijnt de volgende pagina:
SERVICEMAN

Gebruik ''◄ '',''►'' om te bladeren. Druk op ''OK'' om te
selecteren.
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Wanneer u op de AAN/UIT-knop drukt, wordt de volgende
pagina weergegeven waar u een van de 8 ingestelde
weertemperaturen kunt selecteren.

Sanitair Warm water - DHW
ANTI-LEGIONELLA (DESINFECT)
De functie DESINFECT wordt gebruikt om de legionella te
doden. In de anti-legionella functie wordt de
tanktemperatuur 65~ 70°C bereikt. Raadpleeg de sectie
"INSTELLING VAN HET SYSTEEM" in het installatie- en
onderhoudshandboek voor het instellen van de parameters
van deze functie.
Ga naar MENU> DOMESTIC HOT WATER> DESINFECT.
Druk op ''OK''. De volgende pagina verschijnt:

Gebruik '◄' ',' '►' 'om te bladeren. Druk op '' OK '' om te
selecteren.
Wanneer de cursor op start/einde schuift, zoals te zien 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 parameters aan te passen bij het instellen
van 'OPERATE DAY' en 'START'. Als de ‘operate day’ is
ingesteld op vrijdag en de start is ingesteld op 23:00, zal
de desinfectiefunctie op vrijdag om 23:00 actief zijn.

Gebruik ''◄ '', '' ► '' om te bladeren en gebruik ''▼'', ''▲ ''
om de tijd aan te passen.

Als HEAT MODE LOW TEMP. of HEAT MODE HIGH
TEMP. uit (OFF) is, is ECO MODE niet actief. Zet deze op
aan (ON) om het te activeren.
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Als CURRENT STATE op OFF staat, is DESINFECT niet
actief. Als de desinfecteerfunctie actief is, verschijnt de
volgende pagina:
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SNEL SANITAIR WARM WATER – (DHW)
FAST DHW wordt gebruikt om het systeem in de sanitair
warm water modus te laten werken.
De warmtepomp en de boosterverwarming of back-up
verwarming en cv ketel werken samen voor de DHW MODE
Ga naar MENU> DOMESTIC HOT WATER> FAST DHW.
Druk op OK":

SANITAIR WARM WATER TANKVERWARMING
– (DHW TANK HEATER)
De functie DHW TANK HEATER (tankverwarming) wordt
gebruikt om de tankverwarming te dwingen het water in
de tank te verwarmen. In dezelfde situatie is koeling of
verwarming vereist en werkt het warmtepompsysteem
voor koeling of verwarming, maar er is nog steeds vraag
vanuit de warme water.
De functie TANK HEATER kan worden gebruikt om het
water in de tank te verwarmen. Ook als het warmtepompsysteem faalt, kan tankverwarming worden gebruikt om
water in de tank te verwarmen.
Ga naar MENU> DOMESTIC HOT WATER> TANK
HEATER
Druk op OK''.

Gebruik de "ON/OFF" -toets om AAN of UIT te selecteren.

Als CURRENT STATE (huidige status) op OFF staat, is
de FAST DHW niet actief en als CURRENT STATE op
ON Staat, is de FAST DHW-functie aan.
De FAST DHW-functie is eenmaal aan.
Gebruik ''ON/OFF'' om AAN of UIT te selecteren. Gebruik
''BACK'' om af te sluiten. Als TANK HEATER actief is,
verschijnt de volgende pagina:

Als CURRENT STATE op UIT staat, is TANK HEATER
niet actief. Als de T5 (sensor van tank) defect is, kan de
tankverwarming niet werken.
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SANITAIR WARM WATER POMP – (DHW PUMP)
Het menu verschijnt alleen als de DHW-POMP op YES is
geselecteerd in het menu "DHW-pomp" (voor
onderhoudsmonteur). Raadpleeg de installatie- en
onderhoudshandleiding (paragraaf "Tapwaterpomp"). De
DHW PUMP-functie wordt gebruikt om water uit het waternet
terug te voeren. Ga naar MENU> DOMESTIC HOT WATER>
DHW PUMP. Druk op OK''. De volgende pagina verschijnt:

SCHEMA
Het SCHEMA-menu heet de volgende inhoud:
1) TIMER om het dagschema in te stellen (in dit geval is
het schema hetzelfde voor alle dagen van de week).
2) WEKELIJKSE SCHEMA om het weekschema in te
stellen (om voor elke dag van de week een andere
instelling in te stellen)
3) TIJD om de huidige tijd en datum in te stellen.
TIMER
Als de weekplanningsfunctie is ingeschakeld, is de
timer uitgeschakeld en is de latere instelling van
kracht.
Als de timer is geactiveerd, wordt
weergegeven op de
startpagina.

Ga naar “■”, druk op '' OK '' om te selecteren of de selectie
ongedaan te maken. ( de timer is geselecteerd, de timer is
niet geselecteerd)
Gebruik ''◄'', ''►'', ''▼'', ''▲'' om te bladeren en gebruik
''▼'', ''▲'' om de parameters aan te passen.
Bijvoorbeeld: u hebt de parameter ingesteld voor de DHW-PUMP
("INSTELLING VAN HET SYSTEEM" in de handleiding).
Pomptijd/PUMPTIME is 30 minuten. Stel als volgt in:

■ 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 ,
drukt u op "OK", dan wordt de
een , de timer is niet actief.
Voorbeeld:
Zes timer is ingesteld als volgt:

De unit werkt als volgt:
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De werking van de controller op het volgende tijdstip:
Gebruik ''◄''of ''►'' verplaats naar SET, druk op "OK". De
maandag tot vrijdag zijn geselecteerd om te worden
gepland en ze hebben hetzelfde schema.
De volgende pagina's verschijnen:

Als de starttijd hetzelfde is als de eindtijd, is de timer niet
actief.
WEKELIJKSE PLANNING:
Als de TIMER-functie is ingeschakeld op WEEKLY
SCHEDULE (wekelijkse planning), is de latere instelling
van kracht. Als WEEKLY SCHEDULE is geactiveerd,
wordt
weergegeven op de startpagina.
Ga naar ''MEN ''> ''SCHEMA''> WEEKLY SCHEDULE''.
Druk op ''OK''. De volgende pagina verschijnt:
Gebruik ''◄'', ''►'', ''▼'', ''▲'' om te bladeren en de tijd, de
modus en de temperatuur aan te passen. Timers kunnen
worden ingesteld, inclusief starttijd en eindtijd, modus en
temperatuur.
Hoe u WEEKLY SCHEDULE kunt annuleren:
Annuleer het schema: selecteer eerst de dagen van de
week. Gebruik ''◄'', ''►'' om te bladeren.

Selecteer eerst de dagen van de week die u wilt plannen.
Gebruik ''◄'', ''►'' om te bladeren, druk op ''OK'' om de
selectie van de dag ongedaan te maken.
''

'' betekent dat de dag is geselecteerd

Gebruik ''◄'', ''►''om naar "CANCEL" te gaan, druk op
"OK" om het schema te annuleren. Als u WEEKLY
SCHEDULE wilt afsluiten, drukt u op "BACK".

De TIMER of WEEKLY SCHEDULE is niet actief, als het
apparaat is ingesteld om te worden geactiveerd door
ROOM THERMOSTAT of via digitale invoer.
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TIJD (TIME)
De functie TIME (tijd) wordt gebruikt om de lokale actuele
tijd en datum in te stellen. Ga naar
MENU>SCHEDULE>TIME. Druk op ''OK''. De volgende
pagina verschijnt:

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:

Gebruik ''◄'', ''►'', ''▼'', ''▲'' om te bladeren en gebruik
''▲'', ''▼'' om de tijd en datum aan te passen.

Gebruik ''ON/ OFF'' om AAN of UIT te selecteren.
■ De ECO-MODUS heeft de hoogste prioriteit, de TIMER
of WEEKLY SCHEDULE heeft de tweede prioriteit en de
PRESET TEMP. of WEATHER TEMP. SET heeft de
laagste prioriteit.
■ DE PRESET TEMP. of WEATHER TEMP. SET wordt
niet actief wanneer de ECO-MODUS actief is. In dit geval
moet de PRESET TEMP of WEATHER TEMP. SET
worden gereset.
■ TIMER of WEEKLY SCHEDULE wordt niet beïnvloed
wanneer ECO-MODUS actief is. TIMER of WEEKLY
SCHEDULE wordt geactiveerd wanneer de ECO-MODUS
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.

Beschrijving:
Als CURRENT STATE (huidige staat) op OFF (uit) staat, is
SILENT MODE ongeldig.
Wanneer u SILENT MODE selecteert en op ''OK'' of ''►''
drukt, verschijnt de volgende pagina:

NIVEAU 1

OPTIES (OPTION MENU)
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)
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 modusniveaus.
Niveau 1 is stiller dan niveau 2, daarnaast neemt de
verwarmings- of koelcapaciteit af.
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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.

Dan kunt u het volgende doen:
1) Configureer de vakantie met 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.

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.
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 "minimaliseren" 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:
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■ Als de DHW MODE in de HOLIDAY AWAY-functie is
ingeschakeld, is de door de gebruiker ingestelde
DESINFECT 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 OFF staat, is de HOLIDAY
AWAY AAN.
■ Als HOLIDAY AWAY is ingeschakeld, accepteert de
afstandsbediening geen bevelen.
■ De anti-legionella (DESINFECT) wordt geactiveerd om
23:00 uur op de dag vóór uw terugkeer van uw vakantie.

AFSTANDSBEDIENING
VAKANTIE THUIS (HOLIDAY HOME)
De HOLIDAY HOME 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
vakantie-instellingen
worden gebruikt.

De vakantiemodus activeren of deactiveren: Ga naar
MENU> OPTIONS> HOLIDAY HOME. Druk op 'OK''. De
volgende pagina verschijnt:

■ Als de BACK-UP HEATER op YES is ingesteld in
''OTHER HEATING SOURCE'' (raadpleeg het
SERVICEMAN-menu), verschijnt de volgende pagina:

Informatie:
Als de werkingsmodus AUTOMATISCH is, kan de
functie niet worden geselecteerd.
Gebruik ''ON/OFF'' om ''AAN'' of ''UIT'' te selecteren en
gebruik ''▼'', ''▲'' om te bladeren.
KINDERSLOT (CHILD LOCK)
De Kinderslot-functie (CHILD LOCK) wordt gebruikt om te
voorkomen dat kinderen het toestel bedienen. De
modusinstelling en temperatuurinstelling kunnen worden
vergrendeld of ontgrendeld met de functie CHILD LOCK
(wachtwoord=123). Ga naar MENU> CHILDLOCK. De
pagina wordt weergegeven:

Gebruik ''ON/OFF'' om ''AAN'' of ''UIT'' te selecteren en
gebruik ''◄'', ''►'', ''▼'', ''▲'' om te bladeren en aan te
passen.
Als de CURRENT STATE OFF is, is de HOLIDAY
HOME OFF. Als de CURRENT STATE ON is, is de
HOLIDAY HOME ON. Gebruik ''▼'', ''▲'' om de datum
aan te passen.
■ Voor en na uw vakantie wordt uw normale schema
gebruikt.
■ Tijdens uw vakantie bespaart u energie.
BACK-UPVERWARMING (ELEKTRISCHE BOOSTER)
Het menu verschijnt alleen als de BACKUPVERWARMING op YES is geselecteerd in het menu
"OTHER HEATING SOURCES" (voor
onderhoudsmonteur). Raadpleeg de installatie- en
onderhoudshandleiding (paragraaf "Andere
verwarmingsbronnen").

Voer het juiste wachtwoord in, de volgende pagina
verschijnt:

■ De functie BACK-UPVERWARMING wordt gebruikt om
de activering van de elektrische booster te forceren.
Ga naar MENU> OPTIONS> BACKUP HEATER. Druk op
''OK''. Als de BACK-UP VERWARMING NIET is ingesteld
in OTHER HEATING SOURCE '' (raadpleeg het
SERVICEMAN-menu), verschijnt de volgende pagina:

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.
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AFSTANDSBEDIENING
Service informatie

Druk op ''OK'' om het gemiddelde van de foutcode weer te
geven:

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''.
SERVCE CALL
De volgende pagina verschijnt:
■ De SERVICE CALL kan de servicetelefoon of het
mobiele nummer weergeven. Het installatieprogramma
kan het telefoonnummer invoeren. Zie FOR
SERVICEMEN.

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

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

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):

Druk op ''ON'', de volgende pagina verschijnt:
Gebruik ''OK'' om in te voeren en gebruik ''◄'', ''►'', ''▼'',
''▲'' om te bladeren. Informatie: IT (Italiaans), EN (Engels),
etc.
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AFSTANDSBEDIENING
Bedienings Parameters (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.

SERVICE MENU
Het SERVICE MENU (FOR SERVICE MAN) wordt
gebruikt voor installatie en service monteur.
■ De samenstelling van apparatuur instellen.
■ Parameters instellen.
Ga naar MENU> FOR SERVICEMAN. Druk op ''OK''.

■ De FOR SERVICEMAN wordt gebruikt voor installateur
of onderhoudstechnicus. Het is NIET bedoeld als de
instelling voor waarschuwingen voor huiseigenaren met dit
menu.
■ Daarom is wachtwoordbeveiliging vereist om
ongeautoriseerde toegang tot de service-instellingen te
voorkomen.
Hoe sluit u FOR SERVICEMAN af?
Als u alle parameters hebt ingesteld.
Druk op ''BACK'', de volgende pagina verschijnt:

Wanneer u het menu FOR SERVICEMAN verlaat, wordt het
apparaat automatisch uitgeschakeld.
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AFSTANDSBEDIENING
In de tabellen worden de setpointwaarden (T1S) gerapporteerd als functie van de externe luchttemperatuur (T4) voor de
verschillende beschikbare ingestelde weertemperatuur.
Weertemperatuur ingesteld voor koelmodus

Weertemperatuur ingesteld voor verwarmingsmodus
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FOUTCODE EN PROBLEEMOPLOSSING
Wanneer een foutcode 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 voor 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

Storing of beschermingsfunctie

Foutoorzaak en corrigerende actie

E0

Fout stromingsschakelaar (E8 wordt 3
keer weergegeven)

1. Het draadcircuit is kortgesloten of open. Sluit de draad opnieuw
correct aan.
2. De stroomsnelheid van het water is te laag.
3. Waterstroomschakelaar is defect, schakelaar is continu open of dicht,
verander de waterstroomschakelaar.

E1

Fase volgorde fout (alleen voor
driefasige unit)

1. Controleer of de voedingskabels stabiel zijn aangesloten om
faseverlies te voorkomen.
2. Controleer de volgorde van de voedingskabels, wijzig 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. Er bevindt zich een EMC storing, 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 T1-sensorconnector is nat of er zit water in. Verwijder het water,
maak de connector droog. Voeg waterdichte lijm toe.
3. De T1-sensorstoring, vervang door een nieuwe sensor.

E2

Communicatiefout tussen bedrade
controller en unit

E3

Fout van de watertemperatuursensor
(T1) van de back-up verwarmingswisselaar

E4

Fout in de temperatuursensor van het
sanitair warm water (T5)

1. De T5-sensorconnector zit los. Sluit het opnieuw aan.
2. De T5-sensorconnector is nat of er zit water in. Verwijder het water,
maak de connector droog. Voeg waterdichte lijm toe.
3. De T5-sensorstoring, vervang door een nieuwe sensor.

E5

Fout in de condensorafvoertemperatuursensor (T3)

1. De T3-sensorconnector zit los. Sluit het opnieuw aan.
2. De T3-sensorconnector is nat of er zit water in. Verwijder het water,
maak de connector droog. Voeg waterdichte lijm toe.
3. De T3-sensorstoring, vervang door een nieuwe sensor.

E6

Fout in de
buitenluchttemperatuursensor (T4)

1. De T4-sensorconnector zit los. Sluit het opnieuw aan.
2. De T4-sensorconnector is nat of er zit water in. Verwijder het water,
maak de connector droog. Voeg waterdichte lijm toe.
3. De T4-sensorstoring, vervang door een nieuwe sensor.

Fout in watercircuit

Controleer of alle afsluiters van het watercircuit volledig open zijn.
1. Controleer of het waterfilter moet worden schoongemaakt
2. Zie "9.4 Water laden"
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 is ingesteld op de hoogste snelheid
6. Controleer of het expansievat niet kapot is
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.
9. Controleer of de pomp zekering en PCB zekering niet doorgebrand zijn.

E8

E9

Fout in de zuigbuis sensor (Th)

EA

Sondefout Tp (compressorontlading)

65

1. De Th-sensorconnector zit los. Sluit het opnieuw aan.
2. De Th-sensorconnector is nat of er zit water in. Verwijder het water,
maak de connector droog. Voeg waterdichte lijm toe.
3. De Th sensor storing, vervang door een nieuwe sensor.
Th interventie <15°C gedurende 15 minuten, automatische reset
Th>27°C
1. De Th-sensorconnector zit los. Sluit het opnieuw aan.
2. De Th-sensorconnector is nat of er zit water in. Verwijder het water,
maak de connector droog. Voeg waterdichte lijm toe.
3. De Th sensor storing, vervang door een nieuwe sensor.
Tp-interventie <15°C gedurende 5 minuten, automatische reset Th>
27°C

FOUTCODE EN PROBLEEMOPLOSSING

ED

Tw_in probe error (waterinlaat
verdamper)

1. Controleer de elektrische aansluiting (reset indien onjuist).
2. De sonde is defect, vervang de sonde.
3. Vervang de print van de hydromodule.
Th interventie <15°C gedurende 15 minuten, automatische reset Th>
27°C

EE

Eprom fout hydromodule print

1. Vervang de defecte kaart.
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. Er bevindt zich een EMC storing, 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 de aangedreven kaart.
Controleer of het PCB-indicatielampje 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 aangedreven kaart.
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.

H0

Communicatiefout tussen PCB-plaat
en idronic-print

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

Beschermingsfunctie P6, 3 keer voorgekomen Zelfde als P6

H5

Fout in de binnentemperatuursensor (Ta)

H6

De DC-ventilator defect

H7

Voedingsspanning circuit spanning buiten
limieten

H8

Fout in de druksensor Pe

H9

Fout inde systeem aanvoer
water-temperatuur T1B.

HA

Fout van de
wateruitlaattemperatuursensor (Twout)
van de platenwarmtewisselaar

HE

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

HF

PCB B EEprom-fout

1. De EEprom-parameter is fout, herschrijf de EEprom-gegevens.
2. EEprom-chiponderdeel is defect, vervang een nieuw EEpromchiponderdeel.
3. De hoofd PCB is kapot, vervang door een nieuwe PCB.

HH

H6 10 keer weergegeven in 2 uur

Zie H6
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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 of tyfoon beneden naar de ventilator toe, zodat de
ventilator in de tegenovergestelde richting draait. Verander de richting
van de unit of zoek beschutting om tyfoon onder de ventilator te
voorkomen.
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 circuitdefectgedeelte van de hoofdbesturingskaart 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, de unit
werkt nog steeds in de verwarmingsmodus. Sluit de verwarmingsmodus
wanneer de buitenluchttemperatuur hoger is dan 30°C

FOUTCODE EN PROBLEEMOPLOSSING

P0
/
HP

Lagedrukbeveiliging
P0: automatische reset,
Pe <1,4 bar
Pe >3 bar
HP: 3 keer P0-interventie in 60
minuten (handmatige reset)

P1

Hogedrukbeveiliging
(automatische reset
Pc >44 bar,
Pc <34 bar)

P3

Compressor
overstroombeveiliging

P4

Hoge afvoertemperatuur
beschermingsfunctie
Tp> 115°C,
Tp <90°C

P5

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

P6
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Beschermingsfunctie van de
compressormodule

1. Systeem heeft een gebrek aan koelmiddelvolume. Vul het koelmiddel bij met
het juiste volume.
2. Wanneer in de verwarmingsmodus of de warmwatermodus, de
warmtewisselaar vuil is of er zit iets op het oppervlak. Reinig dan de
warmtewisselaar of verwijder het obstakel.
3. De waterstroom is laag in koelmodus.
4. Het elektrisch expansieventiel is vergrendeld of de lamellen is los. Tik
op het klephuis en steek de stekker meerdere keren in en uit om te
controleren of de klep correct werkt. En installeer de lamellen op de juiste
locatie.
Verwarmingsmodus, DHW MODE:
1. De waterstroom is laag; watertemperatuur is hoog, of er zit lucht in het
watersysteem. Laat de lucht los.
2. De waterdruk is lager dan 0,1 MPa, laad het water om de druk binnen het
bereik van 0,15 ~ 0,2 MPa te laten.
3. Vul het koelmiddel bij met het juiste volume.
4. Het elektrisch expansieventiel is vergrendeld of de lamellen is los.
Tik op het klephuis en steek de stekker meerdere keren in en uit om te
controleren of de klep correct werkt. En installeer de lamellen op de juiste
locatie
sanitair warm water-modus (DHW Mode):
2
Watertankwarmtewisselaar is kleiner dan de vereiste 1.7m . (10-16kW unit)
2
of 1.4m (5-7kW unit)
Koelmodus:
1. Deksel van warmtewisselaar is niet verwijderd. Verwijder het.
2. Warmtewisselaar is vuil of er zit iets op het oppervlak. Reinig de
warmtewisselaar of verwijder het obstakel.
1. Dezelfde reden voor P1.
2. Voedingsspanning van de unit is laag, verhoog de voedingsspanning tot het
vereiste bereik.
I> 20A voor mod. 5-7-9 kW (eenfase)
I> 31A voor mod. 10-12-14-16 kW (eenfase)
I> 15A voor mod. 12T-14T-16T kW (drie fasen)
1. Dezelfde reden voor 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..
1. Controleer of alle afsluiters van het watercircuit volledig open zijn. Controleer
of het waterfilter moet worden schoongemaakt.
Zie "9.4 Water laden"
Zorg dat er geen lucht in het systeem zit (ontluchtingslucht).
Controleer op de manometer of er voldoende waterdruk is. De waterdruk moet
>1 bar zijn (water is koud).
Controleer of de pompsnelheid op de hoogste snelheid staat. Zorg ervoor dat
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 de unit 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.
2
8. Watertankwarmtewisselaar is kleiner dan de vereiste 1,7 m . (10-16 kW
2
eenheid) of 1,4 m (5-7 kW eenheid)
9. Module draden of schroeven zijn los. Sluit draden en schroeven opnieuw
aan. De contactpasta is droog of drupt. Voeg wat contactpasta toe.
10. De draadverbinding zit los of is losgemaakt. Sluit de draad opnieuw aan.
11. Aandrijfkaart 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.

FOUTCODE EN PROBLEEMOPLOSSING
Fout
code

Storing of beschermingsfunctie

L0

Fout in omvormermodule

L1
L2

Inverter module
laagspanningsbeveiliging
Invertermodule
hoogspanningsbeveiliging

Foutoorzaak en corrigerende actie
Neem contact op met uw plaatselijke dealer
Neem contact op met uw plaatselijke dealer
Neem contact op met uw plaatselijke dealer

L4

MEC-fout

Neem contact op met uw plaatselijke dealer

L5

Compressor 0
snelheidsbescherming

Neem contact op met uw plaatselijke dealer

L7

Fout in stroomfase

Neem contact op met uw plaatselijke dealer

L8

L9

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.

Neem contact op met uw plaatselijke dealer

Neem contact op met uw plaatselijke dealer

Pb

Antivriesbeveiliging.

Het apparaat keert automatisch terug naar de normale werking.

Pd

Hoge temperatuur beschermingsfunctie van koelmiddel aanvoer
temperatuur van condensor.
T3> 62°C,
T3 <52°C

PP

Waterinlaattemperatuur is
hoger dan waterafvoer in
verwarmingsmodus

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 de unit voor warmtewisseling.
4. De ventilatormotor is kapot, vervang door een nieuwe.
1. De draadaansluiting van de waterinlaat- en/of uitvoersensor is los. Sluit het
opnieuw aan.
2. De sensor voor water aanvoer (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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VEILIGHEID EN ONDERHOUD
Algemene opmerkingen

Om een optimale beschikbaarheid van de unit te garanderen, moeten regelmatig een aantal controles en inspecties op de unit
en de veldbedrading worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING
Koppel de voeding los voordat u installatie- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
ELEKTRISCHE SCHOK
• Raak de leidingen van het koudemiddelcircuit en de interne
onderdelen (pomp, veiligheidsklep, enz.) niet aan tijdens en
onmiddellijk na het uitschakelen van de unit, omdat deze erg
heet of erg koud kunnen zijn. Hierdoor kunnen brandenwonden
of bevriezingen ontstaan. Om letsel te voorkomen, moet
u de temperatuur van de leidingen voldoende laten dalen tot
normale waarden en beschermende handschoenen dragen.
• Ontkoppel altijd de stroomtoevoer naar de unit en alle
elektrische belastingen (pompen, kleppen, elektrische
boosters, elektrische weerstanden, enz.) voordat u
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoert.
• Sommige elektrische componenten kunnen erg heet zijn.
• Wacht vanwege het risico op hoge restspanning na het
loskoppelen van de stroomtoevoer naar de buiten unit
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 de unit 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 componenten te wijzigen, noch
met de instellingen van de interventiewaarden van de in de
unit geïnstalleerde beveiligingsapparatuur.
• Trek niet aan de elektrische kabels die uit het apparaat
komen, trek ze niet los en draai ze ook niet los van de
voeding.
• Het is verboden om containers 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 eindschroeven).
Restgevaren
Het apparaat is ontworpen om de risico's voor personen
en de omgeving waarin ze zijn geïnstalleerd 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
apparaat en die zijn uitgerust met de nodige
veiligheidsbescherming (schoeisel, handschoenen, helm,
enz.) mogen toegang krijgen tot het apparaat. Bovendien
moeten deze personen, om te kunnen werken,
geautoriseerd zijn door de eigenaar van het apparaat en
erkend zijn door de feitelijke fabrikant.
b. Elementen van de risico's
Het apparaat is zodanig ontworpen en gebouwd dat er geen
risicovolle omstandigheden ontstaan. Restrisico's zijn echter
onmogelijk te elimineren tijdens de ontwerpfase en worden
daarom in de volgende tabel vermeld, samen met de
instructies voor het neutraliseren ervan.

Restgevaren binnen unit

Onderdeel in kwestie

Modus

Voorzorgsmaatregelen

Brandplekken

Contact met de leidingen

Vermijd contact door beschermende
handschoenen te dragen

Koelmiddelleidingen,
platenwarmtewisselaar.

Explosie

Overmatige druk

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

Koelmiddelleidingen

Brandplekken van ijs

Elektrische kabels,
metalen onderdelen

Elektrocutie, ernstige
brandwonden

Lekkend koelmiddel
Defecte kabelisolatie,
metalen delen onder
spanning

Koelmiddel- en
hydraulische leidingen

Restgevaar

Trek niet aan de leidingen
Adequate elektrische beschermingsfunctie (het apparaat correct aarden)

Restgevaren buiten unit
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Onderdeel in kwestie

Restgevaar

Modus

Voorzorgsmaatregelen

Compressor en
persleiding

Brandplekken

Contact met de leidingen
en/of compressor

Vermijd contact door beschermende
handschoenen te dragen

Afvoerleidingen en
lamellen

Explosie

Overmatige druk

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

Koelmiddelleidingen

Brandplekken van ijs

Elektrische kabels,
metalen onderdelen

Elektrocutie, ernstige
brandwonden

Lekkend koelmiddel
Defecte kabelisolatie,
metalen delen onder
spanning

Adequate elektrische beschermingsfunctie (het apparaat correct aarden)

Warmtewisselaar
lamellen

Snijwond

Aanraking

Draag beschermende handschoenen

Ventilatoren

Snijwond

Aanraking met de huid

Steek geen handen of voorwerpen
door het ventilatorrooster

Trek niet aan de leidingen

VEILIGHEID EN ONDERHOUD
Algemene regels voor onderhoud

Schakelkast
Laat gekwalificeerd personeel ten minste eenmaal per jaar een grondige visuele inspectie uitvoeren van de
componenten van het elektrische paneel om te controleren op beschadigde of onjuist aangesloten
componenten of kabels (controleer de dichtheid van de klemschroeven).

Het onderhoud is uiterst belangrijk voor de werking van het systeem en de normale werking van de unit 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 de unit te behouden, de achteruitgang
van elk apparaat te verminderen en informatie en gegevens te verzamelen om de efficiëntie van de unit 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 "apparatuurrecord" 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, alarmen vastgelegd in de
alarmgeschiedenis, etc. ...

Gepland onderhoud

De hieronder beschreven inspecties waaraan de unit moet worden onderworpen, vereisen geen specifieke technische kennis.
Ze omvatten slechts enkele eenvoudige inspecties waarbij bepaalde delen van de unit zijn betrokken.
De onderstaande tabel geeft een aanbevolen lijst van inspecties die op de aangegeven intervallen moeten worden uitgevoerd.
Geef vaker 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)

• Visuele inspectie van de eenheid
Let bij het controleren van de staat van de onderdelen die de
structuur van het apparaat vormen, op de onderdelen die
kunnen roesten. 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.
• 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 lammellenwisselaar heeft lamellen van
aluminium of ander dun materiaal, dus zelfs onbedoeld contact
kan snijwonden veroorzaken.
Condenserende/verdampende lamellen
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 de unit 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 lamellen 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 lamellen,
waarbij u eraan denkt de stroom verticaal en tegengesteld aan
de standaardstroom te richten, om te voorkomen dat de
lamellen worden beschadigd.
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FREQUENTIE
Elke zes maanden
Elke zes maanden
Elke zes maanden
Elke zes maanden
Elke zes maanden
Elke zes maanden
Elke zes maanden

- "Kam" de lamellen met het bijbehorende gereedschap, met
behulp van de juiste kamafstand voor de vinnen als sommige
delen ervan zijn gebogen of platgedrukt.
Axiaalventilatoren
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 de unit. 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,

VEILIGHEID EN ONDERHOUD
Ontkoppeling en verwijdering
Het systeem bevat smeerolie en koelgas waarvoor deze vloeistoffen tijdens de vernietiging van de units worden teruggewonnen
en afgevoerd volgens de geldende regels in het land waar het is geïnstalleerd.
Vermijd daarom tijdens de ontkoppeling morsen of lekken van koelgas en van het water indien behandeld met additieven of
antivriesmiddelen.
De binnen- en buiten units mogen niet worden verlaten wanneer ze worden gesloopt, maar ze kunnen ook buiten
worden geplaatst met de gas-, water- en elektrische circuits intact en gesloten.
Voor demontage en verwijdering levert u de eenheden af bij gespecialiseerde en erkende centra die voldoen aan de geldende
nationale voorschriften.
VOORZICHTIG
Als gevolg van buitengewoon onderhoud aan het koelcircuit met vervanging van componenten, voert u de volgende stappen uit
voordat u de machine opnieuw start:
- Let op om de koelmiddellading op het typeplaatje van de machine 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 lamellen niet vuil of verstopt.
- Controleer de juiste rotatie van ventilatoren.
- Controleer de juiste werking van veiligheidsvoorzieningen met speciale aandacht voor de werkwaterdrukschakelaar en/of
waterstroomschakelaar.
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