
INSTALLATIE- EN BEDIENINGSHANDLEIDING

Hartelijk dank voor de aankoop van deze warmtepompboiler. Lees de handleiding aandachtig door voor u de installatie gebruikt en 
bewaar deze instructies zorgvuldig zodat u ze later steeds kan raadplegen.

DSW200H+ 
WARMTEPOMP BOILER

www.sanistage.eu



WAARSCHUWING
Deze installatie moet voor 
ingebruikname correct geaard 
worden om ernstige of fatale letsels 
te vermijden.

UW VEILIGHEID IS ONZE GROOTSTE ZORG!

De unit mag niet aangesloten worden als u niet zeker bent dat de 
elektriciteit correct geaard is.

Laat de installatie en de elektrische aansluiting van de unit 
uitvoeren door gekwalificeerd personeel. U kan hiervoor beroep 
doen op erkende loodgieters of elektriciens en andere 
gekwalificeerde vakmensen.



OVERZICHT ONDERDELEN

NOTA

De tekening in deze handleiding is louter als illustratie bedoeld. Afhankelijk van het exacte model kan uw warmtepomp boiler een 
enigszins andere uitvoering hebben. Vergelijk dan ook altijd deze illustratie met de geleverde versie.

Afdekplaat voorzijde

Electronica
Compressor

Display

Afdekplaat

Decoratief paneel

Elektrische verwarming

Veiligheidsventiel 

Waterafvoer

Afdekplaat elektrische
aansluitingen

Deksel
Uitblaasopening

Ventilator 

Verdamper

Aanzuigopening

Watertoevoer

Anode
Afvoerleiding

Afdekplaat elektrische



1
Installatie- & bedieningshandleiding

INHOUD PAGINA

OPGELET

WAARSCHUWING
Het negeren van deze richtlijnen kan 
ernstige of fatale letsels veroorzaken.

Het negeren van deze richtlijnen kan 
letsels veroorzaken.

GEVAAR Het negeren van de richtlijnen kan meteen 
ernstige of fatale letsels veroorzaken.

WAARSCHUWING

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees alle instructies zorgvuldig door voor de installatie of 
ingebruikname van de unit.

bijbehorende richtlijnen nauwgezet op.

0. WERKINGSPRINCIPE (BASIS)

De Sanistage boiler voor sanitair warm water met geïntegreerde 
warmtepomp is bijzonder energiezuinig.

De warmtepomp onttrekt namelijk warmte aan de 
omgevingslucht. Deze lucht wordt aangezogen door een 
ventilator die de lucht door een warmtewisselaar met een 
koelmiddel geleidt. Hierdoor ontstaat er een gas dat na 

wordt deze warmte doorgegeven aan het water in de boiler. Dat 

hiervoor nodig is uit de lucht onttrokken wordt. Elektriciteit is 
enkel nodig om de pomp te laten functioneren en dus niet om 
warm water te produceren. Er komt verder geen verbranding van 
fossiele brandstoffen zoals gas of mazout bij te pas. Door de 
ingebouwde warmtepomp levert een Sanistage boiler meer dan 
3 maal zoveel energie dan de elektriciteit die wordt verbruikt. 

Sanistage warmtepompboiler verbruikt 60 tot 70 % minder 
elektriciteit dan een conventionele boiler.

voeding van de boiler.

moeten conform zijn met de lokale regelgeving en de instructies in 
deze handleiding. Een niet goed uitgevoerde installatie kan immers 

een erkende installateur. Een niet goed uitgevoerde installatie kan 

voorschriften van de lokale elektriciteitsvoorzieningen en de richtlijnen 
in deze handleiding.

elektrische aansluitingen kunnen leiden tot brand of ernstige schade 
aan de unit.

de unit. Dit kan immers ernstige verwondingen of schade veroorzaken 
als de ventilator op hoge snelheid draait.

verf in de buurt van de unit. Dit kan immers brand veroorzaken.
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met beperkte fysieke of mentale capaciteiten of door personen die niet 
de vereiste kennis hebben om deze installatie te kunnen gebruiken. 
Dergelijke personen mogen de installatie enkel bedienen onder 
toezicht of na een grondige uitleg over het gebruik. Zorg ervoor dat 
kinderen niet met de installatie kunnen spelen.

een erkende installateur als deze defect zou zijn.

het gewone huishoudelijke afval. Elektro-afval moet apart verwerkt 
worden. Neem steeds contact op met de lokale overheid voor informa-
tie over de correcte verwerking van deze toestellen. Afgedankte 
elektro-apparaten bevatten gevaarlijke afvalstoffen die niet in het 
milieu en onze voedselketen mogen terechtkomen. 

weer opstarten. Het toestel moet dan ook constant onder spanning 

er waterstof in de leidingen gevormd worden. 

Waterstof is extreem brandbaar. Het is dan ook aan te raden om 
de waterkraan enkele minuten open te zetten voor u een elektrisch 
toestel gaat gebruiken dat in verbinding staat met het warmwater 

waarschijnlijk het geluid van ontsnappende lucht horen op het 
moment dat het water begint te stromen. Houd op dat moment 
open vuur of een brandende sigaret uit de buurt van de kraan.

2.2  Locatie vereisten

onderhoud van de installatie.

gehinderd worden door voorwerpen of sterke wind.

Bovendien moet de ondergrond geschikt zijn om het gewicht van 
het toestel te kunnen dragen en mag deze het geluid of de trillingen 
van het toestel niet overnemen en versterken. 

zijn voor de buren.

aangesloten worden.

als de unit werkt op binnenlucht. Houd in dit geval ook rekening met 
het geluidsniveau van de unit.

normen als de unit op een metalen onderdeel van het gebouw 
geplaatst wordt.

2.1  Uitpakken

2. VOOR DE INSTALLATIE

OPGELET

droog is als deze in het stopcontact gestoken wordt.

stekker om elektrocutie of brand te vermijden.

onderbroken is voor de installatie gereinigd wordt. Dit om 
elektrocutie of letsels te vermijden.

brandwonden en zelfs dodelijke

ouderen en andersvaliden
lopen het grootste risico op
brandwonden. Controleer daarom
steeds de watertemperatuur voor
het warme water gebruikt wordt
en plaats een thermostatisch mengventiel.

vermijden.

hoogte geplaatst worden. Zorg er ook voor dat deze nooit nat kan 
worden.

optioneel verkrijgbaar.

vormen aan het veiligheidsventiel. Contacteer uw installateur als er 
zeer veel water uit de unit loopt.

beschadigingen kunnen verwondingen of problemen met de 
werking van het toestel veroorzaken.

slechte afvoer kan waterschade berokkenen aan het gebouw en het 
meubilair.

gevaarlijk en bovendien kan het toestel defect raken.

zodat de omkasting niet beschadigd 
raakt. Steek geen voorwerpen of vingers 
in de ventilator. De unit mag tijdens het 

worden. Tijdens de installatie moet de 
unit volledig verticaal staan.

De unit is behoorlijk zwaar en deze moet dan ook door minimaal 

beschadiging te vermijden.

>75°

Voorkomt het terugstromen
van water. 

Table

Naam Aantal Omschr. Doel

Installatie- en 
bedieningshandleiding

Instructies voor installatie en

Terugslagklep

Afvoer condenswater

Afvoer condenswater

condensafvoer
Leiding voor
condensafvoer

Ring    
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OPGELET

er geen andere mogelijkheden zijn.

keukens.

zijn.

WAARSCHUWING

te vermijden.

2.3 Installatieruimte (eenheid: mm)

2.5 Afmetingen warmtepomp boiler (eenheid:mm)

2.4 Installatie in een afgesloten ruimte

Fig.2-1

Display
Uitblaas lucht

600

  600

600 600

Aanzuiging lucht Fig.2-3
560

Fig.2-4

Fig.2-2

600

800

600

bedragen om de warmtepomp te laten werken. Als de temperatuur 

steunverwarming ingeschakeld worden en op dat moment zal de 
warmtepomp niet meer werken om het sanitair warm water te 
produceren.
 

afvoerleiding goed geïsoleerd worden om vorstschade te vermijden.

Installatie van het toestel in één van de volgende plaatsen kan 
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WAARSCHUWING

3.1  Waterleidingen

Volg deze richtlijnen om ontploffingen en ernstige letsels te 

vermijden.

terugstromen.

leidingen aangesloten zijn en laat de boiler vollopen. Als er vlot 

zeker dat de boiler vol is. Draai nu alle ventielen dicht en kijk alle 
leidingen na om zeker te zijn dat er nergens lekken zijn.

reducerend ventiel aan de ingang van de boiler geplaatst worden.

condensafvoer verstopt zit of als de unit in een vochtige 

illustratie.
         

Fig.3-250mm breder dan
de omtrek van de unit

Warmtepomp
boiler

Fig.3-1

moeten thermisch geïsoleerd zijn.

Water temperature limiting valve 
is recommended for mixing the 
inlet cold water with outlet hot 
water to prevent burns caused 
by hot water 

Gebruiker

Watertoevoer

Afvoerleiding

Afsluitkraan

Afvoer
Expansievat voor overdrukbeveiliging

Condensafvoer
boven 

Condensafvoer
onder

OPGELET

Hendel

Afvoerbuis

WaterafvoerVeiligheidsventiel

Terugslagklep

Afsluitkraan

Thermostatisch

mengventiel

De afvoer van dit ventiel moet vrij kunnen afwateren.

ervoor dat alle hydraulische componenten goed geïsoleerd zijn als de 
unit opgesteld wordt in een plaats waar het kan vriezen.

elke zes maanden geopend worden om te 
controleren of deze niet vast zit. Let erop dat u 

ventiel. De afvoerleiding van dit ventiel moet 

leiding niet kan bevriezen als het koud wordt.



5
Installatie- & bedieningshandleiding

3.2   Aansluiting luchtkanalen

Aanzuig- en uitblaaskanalen

Het is aangewezen de installatie op deze manier aan te 
sluiten als er in de winter andere verwarmingsbronnen 
in de kamer staan.

Drukverlies bocht

Aantal bochten

Drukverlies rechte lijn 

Beschrijving kanalen 

Rond 
kanaal

Vierkant
 kanaal

X

Aanzuiging lucht Uitblazen lucht
A

Fig.3-4

60
m

m
 

60
m

m

Aanzuiging lucht Uitblazen lucht Uitblazen lucht

Installeer de unit op deze manier om de 
kamer in de zomer te koelen.

AB
A

Fig.3-5Fig.3-3

Aanzuiging lucht

Table
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6

capaciteit.

niet meer dan 5 bochten in de kanalen zitten.

kanaal dat aan de uitblaas van de unit aangesloten is. Zorg er 
dan ook steeds voor dat dit kanaal thermisch geïsoleerd is.

immers nooit neerslag op de unit vallen.

Installeer de unit op een horizontale ondergrond om zeker te zijn 
dat het condenswater vlot wegloopt. Sluit de afvoer aan op het 
laagste punt als de ondergrond toch niet helemaal horizontaal ligt 

Fig.3-8

Aanzuig Uitblaas

 
Fig.3-9

Deze filter is optioneel 
verkrijgbaar.

Fig.3-10

Afvoer
o

Fig.3-6

Unit

Neerslag

Afvoer

Fig.3-7

Neerslag

Afdak

WAARSCHUWING

Unit
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Table

4

5

30 mA 0. sec

t  

Model

y Cord

50Hz

  4

Fig.3-11

Aarding

WAARSCHUWING

 Laat de unit nooit werken zonder differentieelschakelaar en zorg 
er ook voor dat de installatie correct geaard is.

OPGELET
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Met elektrische bijverwarming
Zonder legionellabescherming Met legionellabescherming

Reservefunctie Reservefunctie

Sensor verdampertemperatuur

Sensor omgevingstemperatuur

Sensor persgastemperatuur

Sensor zuiggastemperatuur

Schakelaar hogedruk beveiliging

Betekenis

Aansluitklemmen
Transformator
Aangesloten bedrading in tank
Zero phase mutual inductor

Aansluitingen relais
Relais
Temperatuurbeveiliging
Elektrische verwarming boiler

Temp. beveilig. met auto reset
Elektronisch expansieventiel

geschikte spanning.

van de boiler in overeenstemming met de lokale reglementeringen 
en de richtlijnen van deze handleiding uitvoeren door een erkend 
technicus.

geopende afstand minimaal 3 mm afstand hebben en voorzie een 
differentieelschakelaar van 30mA.

zodat ze elkaars werking niet kunnen verstoren en zorg ervoor dat 
de bedrading niet in contact komt met de leidingen en de kranen. 

Voeding

Minimale diameter 

Differentieelschakelaar

specificaties hierboven en de lokale reglementeringen.

de unit.
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Alarm

voor legionella en 
elektrische 
verwarming

voor selectie model 

Hoge druk 
schakelaar

Sensor 
persgas
temperatuur

Transformator
Output

Transformator
Input

Voeding

Aansluiting 
zonnewisselaar

Ventilator 4-weg 
ventiel

EHEAT S.V.
Carter 
ver-
warming

Display 
stuurspanning

Display 
communicatie Sensor 

boilertemper-
atuur 

Sensor 
boilertemper-
atuur 

omgevings-
temperatuur

verdamper-
temperatuur

Sensor 
zuiggas
temperatuur

Fig.3-12
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 3.4.4 Elektrische aansluitingen

 3.4.5 Nazicht na de installatie

 

De unit zal ook vaker moeten onderhouden worden als deze 
wordt opgesteld in een vuile en stoffige omgeving.

zal de elektrische steunverwarming ingeschakeld worden en op 
dat moment zal de warmtepomp niet meer werken om het 
sanitair warm water te produceren. 

3.4.3 Afvoerleiding

3.3.4 Instelling dipswitches 

Fig.3-14

Fig.3-13
3.3.5   Differentieelschakelaar

GND

Voedingskabel met
differentieelschakelaar

Differentieelschakelaar

V
oe

di
ng

Zonder elektr. bijverwarming Met elektrische bijverwarming

Zonder legionellabescherming Met legionellabescherming

300L  model 

Table 3-4

Table 3-5

NOTA

afvoerbak en zorg ervoor dat het water goed kan weglopen.

herstellingen.

kunnen werken. De ruimte waar de warmtepomp boiler geplaats 

ruimte mag niet gehinderd zijn.

3.4 Checklist installatie

besloten ruimte.

en zorg ervoor dat de afvoer van dit ventiel goed kan afwateren. 

het water in de leiding niet kan bevriezen als het koud wordt.

niet kunnen lekken.

afvoerleiding.

een condenspomp geplaatst wordt.

volgens de voorschriften van de lokale 
elektriciteitsvoorzieningen en de richtlijnen in deze handleiding.

worden.

kunnen maken.

vermijden dat de afvoer geblokkeerd geraakt.

immers op wijzen dat beide leidingen verstopt zitten.

en indien nodig vervangen wordt.
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4.1 De boiler vullen voor inbedrijfsstelling

4. PROEFDRAAIEN

Water vullen

Warmwaterkraan

Close

Water uit

De boiler is vol als er water uit de 
waterafvoer stroomt. Draai nu de 
warmwaterkraan dicht.

Open

Open de koudwater- en de warmwaterkraan.

Open

Fig.4-1

 Fig.4-2

Leegmaken

Afvoerleiding

Close

Sluit de afvoerleiding weer af als 
de boiler leeg is.Gelieve eerst de volgende stappen te volgen alvorens de unit te 

gebruiken.
Wanneer het toestel voor de eerste keer in gebruik wordt genomen of 

ervoor te zorgen dat de tank volledig gevuld is vooraleer u de 

4.2 Test

correct aangesloten werden.

openstaan.

Sluiten

Open

Afvoerleiding

Open

warmwaterkraan en de afvoerleiding. 

 Warmwaterkraan

OPGELET

Het display licht op als het toestel voeding krijgt. Bedien de 
boiler met de toetsen onder het display.

De elektrische weerstand kan ernstig beschadigd worden 
als u het toestel laat werken zonder water in de boiler. De 
leverancier is niet verantwoordelijk bij dergelijke schade.

Concept

De unit zal automatisch de juiste werkingsmodus selecteren 
om het water op de gevraagde temperatuur te krijgen.

Display watertemperatuur
De temperatuur op het display toont de temperatuur die door de 
bovenste sensor gemeten wordt. Het is dan ook normaal dat de 
compressor nog draait als de gevraagde temperatuur al op het 

watervolume op dat moment nog niet op temperatuur is.

    TankTemperatuursensor

Elektrische bijverwarming

Watertoevoer

Waterafvoer

Fig.4-3

Warmwaterkraan
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De elektrische weerstand wordt eenmalig geactiveerd tijdens de 
verwarmingscyclus die op dat moment bezig is. Druk nogmaals 
op de E-HEATER knop om de elektrische weerstand tijdens een 
volgende cyclus desgewenst opnieuw in te schakelen.

mogelijk om de modus manueel te selecteren.

Temperatuurbereik aangezogen lucht voor elektrische 

Tijdens de warmtepompcyclus zal de installatie een ontdooicyclus 

aanzuigtemperaturen begint aan te vriezen. Tijdens deze 

De omgevingstemperatuur heeft een invloed op de opwarmingstijd 
van de boiler. De capaciteit zal afnemen bij lagere 

heeft om op temperatuur te komen.

Standaard zal het sanitair warm water met de warmtepomp gepro-
duceerd worden. Als de omgevingscondities buiten de werkings-

ingeschakeld worden. Op het display verschijnt de melding     . Als 
de omgevingscondities weer binnen de werkingslimieten van de 

uitgeschakeld en de warmtepomp begint automatisch weer te 
werken. De melding       staat niet langer op het display.

Als de gevraagde watertemperatuur hoger is dan de maximale 
watertemperatuur die door de warmtepomp kan geproduceerd 

maximaal haalbare temperatuur bereikt wordt. Daarna stopt de 
warmtepomp en wordt de elektrische bijverwarming ingeschakeld 
om de gevraagde temperatuur te halen.

Als de elektrische verwarming manueel geactiveerd wordt tijdens 

water samen met de elektrische weerstand opwarmen. Op deze 
manier zal het sanitair warm water sneller op temperatuur komen.

T4 -7

70 70 70 70 70

--60 7045--

43

NOTA

Er wordt slechts 75 liter water opgewarmd als de boiler enkel door 
de elektrische weerstand opgewarmd wordt. Het is dan ook aan te 
raden de gevraagde temperatuur hoger in te stellen als de unit 
moet draaien buiten de werkingslimieten van de warmtepomp.

Omgevings
temperatuur

Max.Temp.
-

Max. Temp.

Table

Fig.4-4

Fig.4-5

warmtepomp stopt en de elektrische weerstand neemt op dat 

staan tot de stroom van het toestel onderbroken wordt.

De stroom van de compressor en de elektrische weerstand worden 
automatisch uitgeschakeld door de temperatuurbeveiliging TCO en 
de ATCO.

compressor en de weerstand automatisch onderbroken door de 

de compressor en de weerstand automatisch onderbroken door de 
temperatuurbeveiliging TCO. Deze storing moet manueel gereset 
worden.
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7 00

36 00

00 00
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de gevraagde temperatuur deels door de warmtepomp en deels door 
de elektrische weerstand geproduceerd worden. De warmtepomp 

-

NOTA

Fig.4-6



12
Installatie- & bedieningshandleiding

 

5.  WERKING

5.1   Uitleg bedieningspaneel

5.2   Uitleg display

Fig.5-1

Display

Bediening

Fig.5-2

14.1 14.2

1
2

3
4

5
6ON

OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

SET
DAY

Invalid

SET CLOCK

ON
OFF

ON
OFF

VACATION CANCEL

TIMER

ENTER
Press 3  seconds 
for  lock /unlock

1
2

3
4

5
6ON

OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

SET
DAY

Invalid

SET CLOCK

ON
OFF

ON
OFF

No Icoon Beschrijving

Table

Draadbediening:

icoon oplichten. Anders blijft het icoon donker.

Zonnecollector:
als er een zonnecollector aangesloten is op de 

van 0.5 Hz. Anders blijft het icoon donker.

Afwezigheid:
het icoon licht op als de afwezigheidsfunctie 
actief is. Anders blijft het icoon donker. Het icoon 

u de instellingen voor uw afwezigheid instelt.

Compressor:
het icoon zal oplichten als de compressor draait. 
Anders blijft het icoon donker.

Wekelijkse antilegionella functie

eventuele legionella te doden. Tijdens deze cyclus staat het 
logo op het display.

en dan wordt het icoon niet langer weergegeven op het display.

NOTA

van de warmtepompfunctie drastisch dalen. Op dat moment zal de 
unit dan ook automatisch volledig met de elektrische weerstand 
werken.

dat het water niet helemaal zuiver is. Laat de kraan een tijdje lopen en 
het water wordt vanzelf weer schoon.

systeemparameters te overlopen via de pijltjestoetsen. Dit is een 
bijzonder handige functie tijdens het onderhoud of bij eventuele 
storingen. 

Table

No.
Uur 
low bit

Min. 
high bit

Min. 
Low bit

Temp.
Dasys

Uitleg

Temp. T5U

Temp. T5L

3 Temp. T3

4 Temp. T4

5 Temp. T

6 Temp. Th

7 Current Compressor

8 Laatste foutmelding

Voorlaatste 
foutmelding

0

Software nummer

Afwezigheidsfunctie

Aanzetten unit

De unit zal automatisch de juiste werkingsmodus kiezen en het water 
opwarmen tot de gevraagde temperatuur.

Tweedelaatste
foutmelding
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          Verhogen

instelling verhogen door op deze toets te drukken.       

waarde tijdens de instelling van de temperatuur 
continu te verhogen.

waarde tijdens de instelling van de klok continu te 
verhogen.

waarde tijdens de instelling van de afwezigheids-
functie continu te verhogen.

parameters door op deze toets te drukken.

Temperatuur eenheid:

No Icoon Description

Elektrische steunverwarming:
het icoon licht op als de elektrische verwarming 
werkt. Anders blijft het icoon donker. Als de 

licht het icoon constant op. Als de elektrische 

manueel aan- of uitzetten van de elektrische 

Hoge temperatuur alarm
Als de gevraagde watertemperatuur hoger is 

icoon donker.

Alarm:

moment zal er ook elke minuut driemaal een 

CANCEL drukt.

Vergrendeling:
Deze toets licht op als het klavier 
vergrendeld is. 

toetsenbord niet vergrendeld is. Standaard wordt 
hier de watertemperatuur weergegeven.  Als de 

hoelang de afwezigheidsinstelling nog actief blijft. 
Tijdens het instellen van de watertemperatuur wordt 
hier de gevraagde temperatuur getoond. Tijdens de 
foutopsporing worden hier de ingestelde en gemeten 
parameters en eventuele foutcodes getoond.

         licht op als u de temperatuur of de 
afwezigheidsfunctie instelt.

        licht op als u de afwezigheidsfunctie 
instelt.
         licht op als de afwezigheidsfunctie actief is.

Instelling

Instelling datum

14.1

14.2

Invalid

:

Reserved

No Icoon Beschrijving

Er zijn 6 mogelijke timerinstellingen. Als het 

geprogrammeerde timerinstelling oplichten. 
De iconen zullen niet oplichten als er geen 
enkele timer ingesteld is. Tijdens het 

desbetreffende icoon knipperen met een 

Timer

Instellen klok
           toont de huidige tijd. 

klok ingesteld wordt.

No. Icoon Beschrijving

De elektrische weerstand manueel opstarten
Volg onderstaande instructies om de elektrische 
weerstand manueel aan te zetten als deze uitstaat.

Let erop dat het klavier en het display ontgrendeld zijn voor u 
instellingen begint te maken.

Het icoon        zal flikkeren

Bevestig dat u manueel wil activeren. De 
weerstand zal nu beginnen werken en het 
sanitair warm water opwarmen. Voor een 
volgende verwarmingscyclus moet de 
elektrische weerstand desgewenst 

een eenmalige instelling.

Invalid

Table

Fig.5-3

kan u de eenheid van de temperatuurweergave aanpassen. 

Anti-legionella:

anders blijft het icoon donker. Als de cyclus 

constant op. Als de cyclus manueel geactiveerd 

Hz. Tijdens het instellen van de antilegionella cyclus 
of de antilegionella timer knippert het icoon met een 

Invalid:

‘invalid’ op het display als u op een toets drukt.

de toets E-HEATER drukt. 
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No Icoon Beschrijving

Instelling klok

 3.1

 3.2

Stel het juiste uur in.

Bevestig deze instelling. Dan zullen de 
minuten langzaam beginnen knipperen. 

Stel de juiste minuten in.  

Bevestig deze instelling en ga uit het 
menu om de klok in te stellen.

toets om de klok in te stellen. Het icoon 
licht op en het uur van de tijdsweergave 
zal langzaam knipperen.

Timer instellen

Stel het juiste uur in.   

Stel de juiste minuten in.    

Stel de gewenste watertemperatuur in bij de 
timerfunctie.

Ga naar het menu 

Selecteer de timer die u wil instellen. Het 
desbetreffende icoon zal langzaam 
knipperen.

Bevestig de geselecteerde timerinstelling. 

tijdsweergave begint langzaam te 
knipperen. 

Bevestig deze instelling. Dan zullen de 
minuten van de tijdsweergave langzaam 
beginnen knipperen.

Bevestig de instellingen van deze 
timerfunctie. Herhaal alle stappen als u 
nog een andere timer wil instellen.

uitschakelen van de unit.  Het TIMER 
icoon zal langzaam knipperen.

ON/OFF

ON

OFF van de gekozen instelling.  Als u ervoor 

worden de laatste gekozen temperatuur en 
het icoon SET op het display getoond. Heeft 
u ervoor gekozen om de unit uit te 

getoond.

No Icoon Beschrijving

Timerinstelling annuleren

Timerinstellingen nakijken

 3.2

        VERLAGEN

instelling verlagen door op deze toets te drukken.

waarde tijdens de instelling van de temperatuur 
continu te verlagen.

waarde tijdens de instelling van de klok continu te 
verlagen.

waarde tijdens de instelling van de afwezigheids-
functie continu te verlagen.

-
lende parameters op deze toets te drukken.

instellingen van de timer.

voorrang op de instellingen van de manuele opstart.

Ga naar het menu om de timer in te stellen. 

Selecteer de timer die u wil annuleren. 
Het geselecteerde timer icoon zal 
langzaam knipperen.

Selecteer de gewenste timer. Het 
geselecteerde timer icoon zal langzaam 

de geprogrammeerde tijd worden op het 

temperatuur getoond worden. Als de 

Druk 3 seconden op de CANCEL toets om 
het menu te verlaten.  

Bevestig om de timer te annuleren. Herhaal 
deze stappen om nog andere timerinstellin-
gen te annuleren. Op het display verschijnt 

die niet ingesteld zijn. Druk 3 seconden op 
de CANCEL toets om het menu te verlaten. 

Annuleren
Druk op de CANCEL toets om allerhande 
instellingen en alarmmeldingen te annuleren. 

te zetten.

ON/OFF toets en LED indicator
Druk op deze toets om de unit uit te zetten als deze 
in stand-by staat. Druk op deze toets om de unit uit 
te zetten als deze effectief draait. Druk op deze toets 
om de unit aan te zetten als deze uitstaat. Het LED 
lampje brandt als de unit draait of in stand-by staat. 
Het lampje brandt niet als de unit uitstaat.

Invalid

Ga naar het menu om de timer in te stellen. 

Bevestig deze instelling. 
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Tijdens deze periode warmt de boiler het water op 

vakantiedagen. Op de laatste dag van de vakantie 
start de unit automatisch de antilegionella functie 
op en dan zal de unit ook weer beginnen 
opwarmen naar de laatst gekozen temperatuur 
voor het begin van de vakantie.
Als de unit uitstaat of in afwezigheidsmodus 

verschijnen als u op de VACATION knop drukt.

Druk op deze toets om de 
afwezigheidsfunctie in te stellen. Het 

gekozen afwezigheidsinstelling. 

Druk minimaal 3 seconden op de 

activeren. Het       icoon zal beginnen 

oplichten en het uur van de klok zal 
beginnen knipperen.

Icoon Beschrijving

ANTI LEGIONELLA

No

Het icoon      zal knipperen.

Stel het gewenste uur in.

Stel de gewenste minuten in.  

Stel het aantal vakantiedagen in. Het bereik 

Bevestig de instelling en verlaat het menu. 
De unit gaat onmiddellijk in 
afwezigheidsmodus. 

Bevestig de instellingen en verlaat het 
menu.

Bevestig de manuele opstart van de anti 
legionella cyclus en de unit zal het water 

              BEVESTIGEN/ONTGRENDELEN
Druk op deze toets om nieuwe instellingen te 

worden alle instellingen gereset.
Druk 3 seconden op deze toets om het display en 
het paneel te ontgrendelen.

Om de anti legionella manueel op te starten.

Timerinstelling anti legionella functie

Bevestig deze instelling. Nu beginnen de 
minuten van de klok te knipperen.

De unit zal eenmaal per week de antilegionella 
cyclus uitvoeren volgens de hierboven geprogram-
meerde timerinstelling. 

Instelling afwezigheid

5.3 Combinatie van toetsen

5.4 Automatische heropstart

5.5 Automatische vergrendeling toetsenbord

Icoon BeschrijvingNo

No. Icoon Beschrijving

Alarm 
codes 
wisselen

Overzicht

+

+

Druk tegelijk op deze twee 
toetsen om alle opgeslagen 
alarmen en beveiligingen te 

eenmaal afgaan.

-
tijd op deze twee toetsen 
om een overzicht te krijgen 
van de parameters en de 
foutcodes. Druk op de 
pijltjes om door dit 
overzicht te scrollen. Druk 

toets om dit menu te 
verlaten. Het menu wordt 
automatisch gesloten als u 
gedurende 30 seconden op 
geen enkele toets drukt.

Na een eventuele stroomuitval zal de unit automatisch opnieuw opstarten 
volgens de laatste instellingen van voor de stroompanne.

toetsenbord automatisch geblokkeerd. Druk op 3 seconden op de 
toets om het toetsenbord te ontgrendelen. 

5.6 Automatische vergrendeling display

alarmcode. Druk op gelijk welke toets om het display weer vrij te geven. 
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Table

6.2  Automatische beveiligingen

6.3  Wat te doen bij een foutmelding

6.4  Storingen en oplossingen

en de oorzaak van het probleem beginnen zoeken. De unit wordt weer 
opgestart als het probleem opgelost is.

blijven op het display staan tot het probleem opgelost is.

De aanzuig of de uitblaas zijn afgesloten.

regelmatig foutmeldingen voordoen waarbij de unit steeds automa-
tisch de elektrische weerstand vrijgeeft om warm water te produ-
ceren.

regelmatig foutmeldingen voordoen waarbij de unit stopt.

drukken. De foutmelding blijft wel knipperen op het display.

Storing Mogelijke reden Oplossing  

Er stroomt 
koud water uit 
de kraan en 
het display 
van de unit 
staat uit.

Er stroomt 
geen warm 
water uit de 
kraan.

Waterlek

 

De hydraulische 
verbindingen zijn niet 
goed afgedicht.

 

aangesloten.

te laag ingesteld.
3. De temperatuursensor 
of de print is defect.

aan.

temperatuur in
3. Neem contact op met uw 
installateur.

stadswater is.

koude water weer stijgt.
3. Open de toevoerkraan.

sluit ze goed af.

6.   STORINGEN EN OPLOSSINGEN

6.1   Vaak voorkomende vragen

instellingen?

evenwicht te brengen alvorens de compressor weer op te starten. Dit 
is een automatische beveiliging van het systeem.

unit draait?

onderaan gemengd worden. Daardoor zal de temperatuur bovenaan 
dalen.

daalt?

lager is dan de gevraagde temperatuur.

er onderaan eenzelfde volume koud water toegevoegd worden. Als 

zal de temperatuur op het display drastisch dalen.

temperatuur op het display zeer laag is?

gedeelte van de tank nog altijd gevuld met warm water.

systeem geeft met deze melding aan dat de aangezogen temperatuur 
buiten deze waarden ligt.

verlengen. Enkel de LED indicator blijft branden.

wordt het vergrendeld. Druk 3 seconden op de ENTER toets om het 
toetsenbord te ontgrendelen.

veiligheidsventiel?

veiligheidsventiel geactiveerd worden om de druk te doen dalen. Op 
dat moment zal er ook wat water uit het ventiel lopen. Neem contact 
op met uw installateur als er regelmatig veel water uit dit ventiel 
stroomt.

stadswater is onderbroken.

3. De koudwaterkraan 
staat dicht.
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6.5  Foutopsporing

Hierboven worden de meest gangbare foutmeldingen opgesomd. Contacteer de service afdeling voor meer 
inlichtingen over een foutmelding die niet in deze lijst voorkomt.

op met uw installateur.

NOTA

Omschrijving van het probleem Mogelijke oplossingDisplay

E0
Sensor defect of niet goed aangesloten op de printplaat. 
Neem contact op met een erkend installateur.

E

Communicatiestoring boiler en draadbedieningE Bediening niet goed aangesloten op de printplaat of 
defecte printplaat.

E4

E5

E6

E8

Stroomverlies
If CB current_induction_circuit check the current
difference between L N > 4mA  system consider it as
"electric leakage error"

Bedrading defect of niet goed aangesloten. 
Neem contact op met een erkend installateur.

compressor THE

EE
Stroomonderbreking elektrische weerstand 

 
Elektrische bijverwarming defect of niet 
goed aangesloten.

E

Chip defect. De installatie kan werken zonder 

als de unit weer opgestart wordt. Neem indien nodig 
contact op met een gekwalificeerd installateur om de 
unit na te kijken.

E-E ROM chip Neem contact op met een gekwalificeerd installateur.Ed

Neem contact op met een gekwalificeerd installateur 
om de unit na te kijken.

Beveiliging hoge persgas temperatuur 

3

Abnormale werking compressor. De persgas-
temperatuur is niet veel hoger dan de verdampings-
temperatuur zelfs nadat de installatie een tijdje 
gedraaid heeft.

Compressor stuk of slechte verbinding tussen de 
printplaat en de compressor. Neem contact op met 
een gekwalificeerd installateur om de unit na te kijken.

4

opstart van de compressor wordt de stroom gemeten. 

compressor stoppen en in veiligheid gaan. 

stroom > IEH + 7 zal de compressor stoppen en in 
veiligheid gaan.

LA

Als de temperatuur van de aangezogen lucht buiten 
het werkingsbereik van de warmtepomp komt 

verschijnen tot de temperatuur weer binnen deze 
waarden komt. Dit geldt alleen voor de units zonder 
elektrische weerstand. Units met elektrische weerstand
krijgen deze melding nooit op het display.

Sensor defect of niet goed aangesloten op de printplaat. 
Neem contact op met een erkend installateur.

Sensor defect of niet goed aangesloten op de printplaat. 
Neem contact op met een erkend installateur.

Sensor defect of niet goed aangesloten op de printplaat. 
Neem contact op met een erkend installateur.

Sensor defect of niet goed aangesloten op de printplaat. 
Neem contact op met een erkend installateur.

Sensor defect of niet goed aangesloten op de printplaat. 
Neem contact op met een erkend installateur.

Neem contact op met een gekwalificeerd installateur 
om de unit na te kijken.

Compressor stuk of slechte verbinding tussen de 
printplaat en de compressor. Neem contact op met 
een gekwalificeerd installateur om de unit na te kijken.
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7.   ONDERHOUD

regelmatig na. Controleer ook of de unit nog correct geaard is.

voorkomen dat het water in de tank vriest en schade aanbrengt aan 
de elektrische weerstand.

6 maanden te reinigen om een optimaal rendement te behouden.

nodig. Contacteer uw installateurs voor verdere details.

aan een lagere watertemperatuur in te stellen om warmteverlies te 
vermijden en energie te besparen.

daarna terug op de unit.

het toestel onderbroken worden en moet de tank volledig leeggel-

regelmatig na.

systeem.

uit de boiler komt.

stroomt en draai dan deze laatste kraan dicht.

7.2   Richtlijnen voor regelmatig onderhoud7.1   Onderhoud

Anode

Controle
item Actie

luchtfilter
elke maand Reinig de filter

anode elke 6 maanden Vervang indien
versleten

3
tank 
binnenin elke 6 maanden Reinig de tank

4

5

Elektrische
hulpver-
warming

elke 6 maanden
Reinig de elektr.
weerstand

Open de hendel 
van het ventiel 
om te kijken of 
het water vlot 
wegstroomt.

Veiligheids-
ventiel

jaarlijks

Table

Fig.7-1

Indien het water niet vlot wegstroomt bij het openen 
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