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WARMTEPOMP BOILER
www.sanistage.eu

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.

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

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.

UW VEILIGHEID IS ONZE GROOTSTE ZORG!
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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.
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Lees alle instructies zorgvuldig door voor de installatie of
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Het negeren van deze richtlijnen kan
letsels veroorzaken.
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Het negeren van deze richtlijnen kan
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GEVAAR

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

WAARSCHUWING

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
FRPSUHVVLHWRW&RSZDUPW0HWEHKXOSYDQHHQGHZLVVHODDU
wordt deze warmte doorgegeven aan het water in de boiler. Dat
NDQ WRW & YHUZDUPG ZRUGHQ WHUZLMO  YDQ GH HQHUJLH GLH
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.

0HWGHUJHOLMNHFLMIHUVLVGHUHNHQLQJYOXJJHPDDNWHHQ
Sanistage warmtepompboiler verbruikt 60 tot 70 % minder
elektriciteit dan een conventionele boiler.

'HZDUPWHSRPSPRHWYDNNXQGLJJHDDUGZRUGHQ
 (U PRHW HHQ YHUOLHVVWURRPVFKDNHODDU JHwQVWDOOHHUG ZRUGHQ LQ GH
voeding van de boiler.
9HUZLMGHURIEHGHNGHLQVWUXFWLHODEHOVRIGHLGHQWLILFDWLHSODDWMHVYDQ
GHXQLWQLHW]RZHODDQGHELQQHQDOVDDQGHEXLWHQ]LMGH
/DDWGHERLOHUDDQVOXLWHQGRRUHHQHUNHQGHLQVWDOODWHXU$OOHZHUNHQ
moeten conform zijn met de lokale regelgeving en de instructies in
deze handleiding. Een niet goed uitgevoerde installatie kan immers
OHLGHQWRWOHNNDJHHOHNWULVFKHVFKRNNHQRIEUDQG
 /DDW GH ERLOHU VWHHGV RQGHUKRXGHQ KHUVWHOOHQ RI YHUSODDWVHQ GRRU
een erkende installateur. Een niet goed uitgevoerde installatie kan
LPPHUVOHLGHQWRWOHNNDJHHOHNWULVFKHVFKRNNHQRIEUDQG
$OOHHOHNWULVFKHDDQVOXLWLQJHQPRHWHQXLWJHYRHUGZRUGHQYROJHQVGH
voorschriften van de lokale elektriciteitsvoorzieningen en de richtlijnen
in deze handleiding.
 *HEUXLN VWHHGV GH MXLVWH ]HNHULQJHQ HQ DDQVOXLWNDEHOV )RXWH
elektrische aansluitingen kunnen leiden tot brand of ernstige schade
aan de unit.
6WHHNQRRLWYRRUZHUSHQLQGHDDQ]XLJRIGHXLWEODDVRSHQLQJHQYDQ
de unit. Dit kan immers ernstige verwondingen of schade veroorzaken
als de ventilator op hoge snelheid draait.
*HEUXLNJHHQRQWYODPEDUHSURGXFWHQ]RDOVKDDUVSUD\YHUGXQQHURI
verf in de buurt van de unit. Dit kan immers brand veroorzaken.
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'H]HERLOHUPDJQLHWJHEUXLNWZRUGHQGRRUNLQGHUHQGRRUSHUVRQHQ
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.
'HYRHGLQJVNDEHOPRHWYHUYDQJHQZRUGHQGRRUGHIDEULNDQWRIGRRU
een erkende installateur als deze defect zou zijn.
$)9$/9(5:(5.,1*GH]HXQLWPDJQLHWPHHJHJHYHQZRUGHQPHW
het gewone huishoudelijke afval. Elektro-afval moet apart verwerkt
worden. Neem steeds contact op met de lokale overheid voor informatie over de correcte verwerking van deze toestellen. Afgedankte
elektro-apparaten bevatten gevaarlijke afvalstoffen die niet in het
milieu en onze voedselketen mogen terechtkomen.

=HWGHYRHGLQJQLHWXLW'HLQVWDOODWLH]DODXWRPDWLVFKVWRSSHQRI
weer opstarten. Het toestel moet dan ook constant onder spanning
VWDDQEHKDOYHWLMGHQVRQGHUKRXGHQHYHQWXHOHKHUVWHOOLQJHQ
$OVGHXQLWODQJHWLMGQLHWJHEUXLNWZRUGHQ PHHUGDQZHNHQ ]DO
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
V\VWHHP $OV HU ZDWHUVWRI JDV LQ GH OHLGLQJHQ ]LW ]DO X
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. VOOR DE INSTALLATIE
2.1 Uitpakken
7RHEHKRUHQ

OPGELET

Naam

Table

Doel

Aantal Omschr.

=RUJHUYRRUGDWKHWVWRSFRQWDFWJRHGJHDDUGLVHQGDWGHVWHNNHU
droog is als deze in het stopcontact gestoken wordt.
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&RQWUROHHURIKHWVWRSFRQWDFWHQGHVWHNNHUJHVFKLNW]LMQYRRUGH
ZDUPWHSRPSERLOHU0HWKRGH=HWGHVWURRPRSHQODDWKHWWRHVWHO
JHGXUHQGHHHQKDOIXXUGUDDLHQ]HWKHWYHUYROJHQVDIHQFKHFNRI
GH VWHNNHU ZDUP LV ,QGLHQ GLW KHW JHYDO LV SODDWV HHQ FRUUHFWH
stekker om elektrocutie of brand te vermijden.

Terugslagklep



Voorkomt het terugstromen
van water.

/HLGLQJ NRUW YRRU
condensafvoer



Afvoer condenswater

Leiding voor
condensafvoer



Afvoer condenswater

 =RUJ HU VWHHGV YRRU GDW GH XQLW XLWVWDDW HQ GDW GH YRHGLQJ
onderbroken is voor de installatie gereinigd wordt. Dit om
elektrocutie of letsels te vermijden.

)LOWHU



Ring



:DWHUPHWHHQWHPSHUDWXXU
YDQ&HQPHHUNDQHUQVWLJH
brandwonden en zelfs dodelijke
OHWVHOVYHURRU]DNHQ.LQGHUHQ
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.

7UDQVSRUWHUHQ

%HGLHQGHXQLWQRRLWPHWQDWWHKDQGHQRPHOHNWULVFKHVFKRNNHQWH
vermijden.
'HHOHNWULVFKHYRHGLQJYDQGHXQLWPRHWRSPLQLPDDOPHWHU
hoogte geplaatst worden. Zorg er ook voor dat deze nooit nat kan
worden.
 9RRU]LH VWHHGV HHQ WHUXJVODJNOHS DDQ GH ZDWHUWRHYRHU 'H]H LV
optioneel verkrijgbaar.
 +HW LV QRUPDDO GDW HU ]LFK WLMGHQV GH ZHUNLQJ ZDWHUGUXSSHOV
vormen aan het veiligheidsventiel. Contacteer uw installateur als er
zeer veel water uit de unit loopt.
 &RQWUROHHU GH DDQVOXLWLQJHQ QD ODQJGXULJ JHEUXLN (YHQWXHOH
beschadigingen kunnen verwondingen of problemen met de
werking van het toestel veroorzaken.
 =RUJ HUYRRU GDW GH DIYRHUOHLGLQJ FRUUHFW DDQJHVORWHQ LV (HQ
slechte afvoer kan waterschade berokkenen aan het gebouw en het
meubilair.
5DDNGHELQQHQNDQWYDQGHUHJHOLQJQLHWDDQ
 +DDO KHW YRRUSDQHHO QLHW YDQ GH XQLW 6RPPLJH RQGHUGHOHQ ]LMQ
gevaarlijk en bovendien kan het toestel defect raken.
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Instructies voor installatie en
EHGLHQLQJ GH]HKDQGOHLGLQJ

 %HVFKHUP GH XQLW WLMGHQV KHW WUDQVSRUW
zodat de omkasting niet beschadigd
raakt. Steek geen voorwerpen of vingers
in de ventilator. De unit mag tijdens het
WUDQVSRUW QLHW PHHU GDQ  JHNDQWHOG
worden. Tijdens de installatie moet de
unit volledig verticaal staan.

>75°

0D[KHOOLQJ!

 De unit is behoorlijk zwaar en deze moet dan ook door minimaal
WZHH SHUVRQHQ YHUYRHUG ZRUGHQ GLW RP YHUZRQGLQJHQ RI
beschadiging te vermijden.

2.2 Locatie vereisten
  (U PRHW YROGRHQGH UXLPWH ]LMQ YRRU GH SODDWVLQJ HQ KHW
onderhoud van de installatie.
  'H DDQ]XLJLQJ HQ KHW XLWEOD]HQ YDQ GH OXFKW PRJHQ QLHW
gehinderd worden door voorwerpen of sterke wind.
 'HRQGHUJURQGPRHWYODN]LMQHQPDJQLHWPHHUGDQDIKHOOHQ
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.
  +HW ZHUNLQJVJHOXLG HQ GH OXFKWYHUSODDWVLQJ PRJHQ QLHW VWRUHQG
zijn voor de buren.
 ,QGHEXXUWYDQGHXQLW]LMQJHHQEUDQGEDUHJDVOHNNHQ
  'H EHGUDGLQJ HQ GH ZDWHUOHLGLQJHQ NXQQHQ PDNNHOLMN
aangesloten worden.
  +RXG UHNHQLQJ PHW KHW IHLW GDW GH NDPHUWHPSHUDWXXU NDQ GDOHQ
als de unit werkt op binnenlucht. Houd in dit geval ook rekening met
het geluidsniveau van de unit.
  =RUJ HUYRRU GDW GH HOHNWULVFKH LQVWDOODWLH YROGRHW DDQ GH ORNDOH
normen als de unit op een metalen onderdeel van het gebouw
geplaatst wordt.

+RXGUHNHQLQJPHWGHZHUNLQJVOLPLHWHQYDQGHXQLWGHWHPSHUDWXXU
YDQ GH DDQJH]RJHQ OXFKW PRHW PLQLPDDO & HQ PD[LPDDO &
bedragen om de warmtepomp te laten werken. Als de temperatuur
KRJHU RI ODJHU LV GDQ GH RSJHJHYHQ OLPLHWHQ ]DO GH HOHNWULVFKH
steunverwarming ingeschakeld worden en op dat moment zal de
warmtepomp niet meer werken om het sanitair warm water te
produceren.

ı800

ı600

ı600

3ODDWVGHXQLWQRRLWLQHHQUXLPWHZDDUKHWNDQYULH]HQ$OVGHXQLWLQ
HHQQLHWYHUZDUPGHUXLPWHJHSODDWVWZRUGW ]RDOVEYEJDUDJHNHOGHU
HQ]  GDQ PRHWHQ GH ZDWHUOHLGLQJHQ GH FRQGHQVDIYRHU HQ GH
afvoerleiding goed geïsoleerd worden om vorstschade te vermijden.

OPGELET
Installatie van het toestel in één van de volgende plaatsen kan
HHQVOHFKWHZHUNLQJYHURRU]DNHQ JHOLHYHXZOHYHUDQFLHUWH
UDDGSOHJHQDOVHUJHHQDQGHUHPRJHOLMNKHGHQ]LMQ 
'HUXLPWHEHYDWPLQHUDOHROLsQ

Fig.2-2

.XVWVWUHHNZDDUHUYHHO]RXWLQGHOXFKWLV

2.4 Installatie in een afgesloten ruimte

3ODDWVHQPHWELMWHQGHHQEUDQGEDUHJDVVHQ]RDOVVXOILGHJDV
%HGULMYHQZDDUGHHOHNWULVFKHVSDQQLQJVWHUNIOXFWXHHUW
,QHHQZDJHQRIHHQFDELQH
3ODDWVHQZDDUHUYHHOUHFKWVWUHHNV]RQOLFKWELQQHQYDOWRI
ZDDUYHUZDUPLQJVWRHVWHOOHQVWDDQ3ODDWVHHQDIVFKHUPLQJDOV
er geen andere mogelijkheden zijn.

'H UXLPWH ZDDU GH ZDUPWHSRPS ERLOHU JHSODDWV ZRUGW PRHW JURWHU
]LMQGDQPñHQGHOXFKWVWURPLQJLQGH]HUXLPWHPDJQLHWJHKLQGHUG
]LMQ =R KHHIW HHQ NDPHU YDQ ELMYRRUEHHOG  PHWHU KRRJ  PHWHU
ODQJHQPHWHUEUHHGHHQOXFKWLQKRXGYDQPñ

2.5 Afmetingen warmtepomp boiler (eenheid:mm)

3ODDWVHQZDDUHUYHHOJHZHUNWZRUGWPHWROLsQ]RDOV
keukens.
5XLPWHZDDUVWHUNHHOHNWURPDJQHWLVFKHJROYHQEHVWDDQ
3ODDWVHQZDDURQWYODPEDUHJDVVHQRIPDWHULDOHQDDQZH]LJ
zijn.
3ODDWVHQZDDU]XUHRIDONDOLVFKHJDVVHQYHUGDPSHQ
$QGHUHRQJHZRQHRPJHYLQJHQ



WAARSCHUWING
+HWWRHVWHOPRHWJRHGYDVWJHPDDNWZRUGHQRPJHOXLGHQWULOOLQJHQ
te vermijden.
=RUJHUYRRUGDWHUYROGRHQGHUXLPWHLVURQGGHXQLW
,QVWDOOHHUGHXQLWRSHHQSODDWVZDDUGH]HEHVFKHUPGLVWHJHQGH
ZLQG]HNHULQJHELHGHQZDDUHUYHHOZLQGLV ]RDOVEYEGH
NXVWVWUHHN 

2.3 Installatieruimte (eenheid: mm)
560

Aanzuiging lucht

ı600

Fig.2-3

ı600

Display

ı600

:DQGDIVFKHUPLQJ

ĭ

Uitblaas lucht

600

Fig.2-1

Fig.2-4

Installatie- & bedieningshandleiding

3

(ONHXQLWKHHIWHHQGHELHWYDQPLQLPDDOPñXQRGLJ=RUJHUYRRUGDWHUYROGRHQGHLQVWDOODWLHUXLPWHYRRU]LHQLVURQGGHXQLWRSILJXXU
HQYLQGWXGHMXLVWHDIPHWLQJHQ

3.1 Waterleidingen

Gebruiker

Condensafvoer
boven
Condensafvoer
onder

Waterafvoer

Veiligheidsventiel
GUXNHQWHPSHUDWXXU

Thermostatisch
mengventiel

Terugslagklep

Watertoevoer

Afvoerleiding

Afsluitkraan

.UDDQZDWHU

1RWH
Water temperature limiting valve
is recommended for mixing the
inlet cold water with outlet hot
water to prevent burns caused
by hot water

Afsluitkraan

Expansievat voor overdrukbeveiliging
DDQEHYROHQ

Afvoer

Fig.3-1
:DWHUWRHYRHUHQ±DIYRHUOHLGLQJHQGHZDWHUDIYRHUHQ±WRHYRHU
KHEEHQHHQGUDDGDDQVOXLWLQJYDQ´ EXLWHQGUDDG 'HOHLGLQJHQ
moeten thermisch geïsoleerd zijn.

  7HUXJVODJNOHS GH WHUXJVODJNOHS KHHIW HHQ GUDDGDDQVOXLWLQJ
YDQ ´ 'H]H NOHS ]RUJW HUYRRU GDW KHW ZDWHU QLHW NDQ
terugstromen.

  9HLOLJKHLGVYHQWLHO GUXN HQ WHPSHUDWXXUJHVWXXUG  KHW
YHLOLJKHLGVYHQWLHOKHHIWHHQGUDDGDDQVOXLWLQJYDQ´ ELQQHQGUDDG 
De afvoer van dit ventiel moet vrij kunnen afwateren.

  'UDDL GH NRXG ZDWHU HQ GH ZDUP ZDWHU NUDDQ RSHQ DOV DOOH
leidingen aangesloten zijn en laat de boiler vollopen. Als er vlot
ZDWHU XLW GH DIYRHURSHQLQJ VWURRPW DDQ GH WDSSXQWHQ  ZHHW X
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.

OPGELET
 ,QVWDOOHHU GH OHLGLQJHQ YROJHQV ERYHQYHUPHOGH LQVWUXFWLHV =RUJ
ervoor dat alle hydraulische componenten goed geïsoleerd zijn als de
unit opgesteld wordt in een plaats waar het kan vriezen.

 $OVGHZDWHUGUXNDDQGHWRHYRHUYDQGHERLOHUODJHULVGDQ
EDU PRHW HU HHQ SRPS JHSODDWVW ZRUGHQ $OV GH ZDWHUGUXN DDQ
GH WRHYRHU YDQ GH ERLOHU KRJHU LV GDQ  EDU PRHW HU HHQ
reducerend ventiel aan de ingang van de boiler geplaatst worden.

'HKHQGHOYDQKHWYHLOLJKHLGVYHQWLHOPRHW
elke zes maanden geopend worden om te
controleren of deze niet vast zit. Let erop dat u
]LFKQLHWYHUEUDQGWHUORRSWKHHWZDWHUXLWGLW
ventiel. De afvoerleiding van dit ventiel moet
JRHGJHwVROHHUG]LMQ]RGDWKHWZDWHULQGH
leiding niet kan bevriezen als het koud wordt.

  (U NDQ FRQGHQVZDWHU YDQ GH ERLOHU ORSHQ DOV GH
condensafvoer verstopt zit of als de unit in een vochtige
RPJHYLQJ RSJHVWHOG LV KHW LV GDQ RRN DDQJHZH]HQ RP HHQ
DIYRHUEDN RQGHU GH ERLOHU WH SODDWVHQ ]LH RQGHUVWDDQGH
illustratie.

Hendel
Afvoerbuis

WAARSCHUWING

Warmtepomp
boiler

0D[PP

+DDOKHWYHLOLJKHLGVYHQWLHOQLHWYDQGHXQLW
6OXLWGHDIYRHUYDQGLWYHQWLHOQLHWDI
Volg deze richtlijnen om ontploffingen en ernstige letsels te
(;3/26,(

vermijden.
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50mm breder dan
de omtrek van de unit

Fig.3-2

3.2 Aansluiting luchtkanalen
 $DQ]XLJPHWNDQDDOXLWEODDV]RQGHUNDQDDO $P

 Aanzuig- en uitblaaskanalen $%P

A
B

A

Uitblazen lucht

Uitblazen lucht

60mm

Aanzuiging lucht

Aanzuiging lucht

Fig.3-5

Fig.3-3
Installeer de unit op deze manier om de
kamer in de zomer te koelen.

$DQ]XLJ]RQGHUNDQDDOXLWEODDVPHWNDQDDO ˄$P˅
A
Aanzuiging lucht



Beschrijving kanalen

Uitblazen lucht

Table

.DQDDO

60mm



$IPHWLQJHQ PP

Rond
kanaal

Vierkant
kanaal



X









Drukverlies bocht
3D





Aantal bochten





Drukverlies rechte lijn
3DP

5HFKWHOHQJWH P

Fig.3-4
Het is aangewezen de installatie op deze manier aan te
sluiten als er in de winter andere verwarmingsbronnen
in de kamer staan.
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J

J

J S

Aanzuig

'HZHHUVWDQGYDQGHNDQDOHQ]RUJWHUYRRUGDWKHWGHELHWYDQ
GHXQLWNOHLQHUZRUGWZDWXLWHLQGHOLMNOHLGWWRWHHQODJHUH
capaciteit.

J
Uitblaas

)LOWHU

'HWRWDOHOHQJWHYDQGHNDQDOHQPDJQLHWODQJHU]LMQGDQ
PHWHUGHWHJHQGUXNPDJQLHWKRJHU]LMQGDQ3DHQHUPRJHQ
niet meer dan 5 bochten in de kanalen zitten.
(UNDQFRQGHQVYRUPLQJRQWVWDDQDDQGHEXLWHQNDQWYDQKHW
kanaal dat aan de uitblaas van de unit aangesloten is. Zorg er
dan ook steeds voor dat dit kanaal thermisch geïsoleerd is.
+HWLVDDQWHEHYHOHQGHXQLWELQQHQWHSODDWVHQHUPDJ
immers nooit neerslag op de unit vallen.

Fig.3-8

 '

ĭ'

Neerslag
)LOWHU
Deze filter is optioneel
verkrijgbaar.

Unit

Fig.3-9
Fig.3-6

Neerslag

 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
HQOHWHUZHORSGDWGHRQGHUJURQGQLHWPHHUGDQDIKHOW

Afdak

Afvoer

Unit

Fig.3-7

WAARSCHUWING
o

$OVGHLQWHUQHFRPSRQHQWHQQDWJHUHJHQGZRUGHQNDQGLWOHLGHQWRW
EHVFKDGLJLQJYDQGHXQLWRIHUQVWLJHI\VLHNHOHWVHOV )LJ 

Afvoer

=RUJHUYRRUGDWHUODQJVGHDDQ]XLJRIGHXLWEODDVYDQGHXQLWJHHQ
ZDWHUQDDUELQQHQNDQORSHQDOVGH]HNDQDOHQQDDUEXLWHQJDDQ )LJ
 

Fig.3-10
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Table

OPGELET

56-5'1'

Model
 'H ERLOHU PRHW DDQJHVORWHQ ZRUGHQ RS HHQ DSDUW FLUFXLW PHW GH
geschikte spanning.

9̚50Hz

Voeding
Minimale diameter
YRHGLQJVNDEHO
PPð
y Cord

4

$DUGLQJVNDEHO
PPð
t

4

0DQXHOHVFKDNHODDU]HNHULQJ $

5

Differentieelschakelaar

30 mA  0.sec

'HYRHGLQJYDQGHERLOHUPRHWJHDDUGZRUGHQ/DDWGHEHGUDGLQJ
van de boiler in overeenstemming met de lokale reglementeringen
en de richtlijnen van deze handleiding uitvoeren door een erkend
technicus.
 9RRU]LH HHQ ]HNHULQJ ZDDUELM GH RQGHUEUHNLQJVFRQWDFWHQ LQ
geopende afstand minimaal 3 mm afstand hebben en voorzie een
differentieelschakelaar van 30mA.

 6HOHFWHHU HHQ YRHGLQJVNDEHO LQ RYHUHHQVWHPPLQJ PHW GH
specificaties hierboven en de lokale reglementeringen.

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

*HEUXLNELMYRRUNHXUHHQ+51)NDEHODOVYRHGLQJVNDEHOYRRU
de unit.

.LMNGHEHGUDGLQJJRHGQDYRRUXGHXQLWLQEHGULMIVWHOW

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

(OHNWULVFKHEHGUDGLQJVFKHPD
T3

T4

TH

T5U

T3

T5L

6HOHFWLHPRGHO IDEULHNVLQVWHOOLQJQLHWDDQSDVVHQ

Symbool

Zonder elektr.bijverwarming Met elektrische bijverwarming
Zonder legionellabescherming Met legionellabescherming

White

Short Wiring

6HOHFWLHPRGHO IDEULHNVLQVWHOOLQJQLHWDDQSDVVHQ
0L model
Reservefunctie

300L model
Reservefunctie
T3

Sensor verdampertemperatuur

T4

Sensor omgevingstemperatuur

CN16

CN18

CN24

CN19

CN40

CN20

SW3

CN28

Q U E RY

T5U

6HQVRUERLOHUWHPSHUDWXXU ERYHQDDQ

T5L

6HQVRUERLOHUWHPSHUDWXXU RQGHUDDQ

T3

Sensor persgastemperatuur

TH

Sensor zuiggastemperatuur

3RO-H

CN5

SW4

FORCE

Main control panel

CN6

Schakelaar hogedruk beveiliging

CN17

C N 11
CN4

CT2

White

FAN

Blue
Blue

8

Brown

Red

6

Brown

4 Way

r
Yellow/g

Red

Red

4

Brown

Blue

E-HEAT

Blue

CN1

CT1

CN9

Brown

Red

EEV

Black

2

CN29

E - H E AT
RY3

Yellow/green

Black

Red

White

Black

CN8

COMP
RY1

Betekenis
Ventilatorcapaciteit
Aansluitklemmen
Transformator
Aangesloten bedrading in tank
Zero phase mutual inductor
AC mutual inductor
Aansluitingen relais
Relais
Temperatuurbeveiliging
Elektrische verwarming boiler
Mid terminal base
Temp. beveilig. met auto reset
Elektronisch expansieventiel

Black

Black

LCD display panel
The L, N wires, which get through the
z e r o - p h a s e e l e c t r i c i t y m u t u a l i n d u c t o r,
must keeping the same direction during
wring, otherwise, system malfunction
may caused.

Yellow/green

Brown

Red

een

Wiring diagram of tank inside

Black

Yellow/green

White

Compressor
capacitor

Yellow/green

R
Blue

Black

Red
Blue

Red

Black

Black

1A/1B wire comes out from tank, must connect with the corresponding component.
Power supply

Fig.3-11
Aarding
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Voeding

Ventilator

&203

Carter
EHEAT S.V. ver4-weg
warming ventiel

3RPS]RQQHZLVVHODDU
/

Alarm

Transformator
Input

6:
)DEULHNVLQVWHOOLQJ
voor legionella en
elektrische
verwarming

Aansluiting
zonnewisselaar
/

6:
)DEULHNVLQVWHOOLQJ
voor selectie model
//

Hoge druk
schakelaar

Transformator
Output

Display
stuurspanning

Display
7/
communicatie Sensor
boilertemperatuur
RQGHUDDQ

78
76HQVRU
Sensor
verdamperboilertemper- temperatuur
atuur
ERYHQDDQ

76HQVRU
omgevingstemperatuur

7K
Sensor
zuiggas
temperatuur

7S
Sensor
persgas
temperatuur

Fig.3-12
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3.3.4 Instelling dipswitches
GLSVZLWFKHVRSGHSULQWSODDW
Table3-4
6HOHFWLHPRGHO IDEULHNVLQVWHOOLQJQLHWDDQSDVVHQ

6:

21
6 : B

2))

Zonder elektr. bijverwarming

6:  B 

Met elektrische bijverwarming

Zonder legionellabescherming Met legionellabescherming

YHUQLVYHUZLMGHUDDUVNRXGHPLGGHOHQHQDQGHUHKXLVKRXGHOLMNHHQ
LQGXVWULsOHSURGXFWHQ
De unit zal ook vaker moeten onderhouden worden als deze
wordt opgesteld in een vuile en stoffige omgeving.
+RXGUHNHQLQJPHWGHZHUNLQJVOLPLHWHQYDQGHXQLWGH
WHPSHUDWXXUYDQGHDDQJH]RJHQOXFKWPRHWPLQLPDDO&HQ
PD[LPDDO&EHGUDJHQRPGHZDUPWHSRPSWHODWHQZHUNHQ
$OVGHWHPSHUDWXXUKRJHURIODJHULVGDQGHRSJHJHYHQOLPLHWHQ
zal de elektrische steunverwarming ingeschakeld worden en op
dat moment zal de warmtepomp niet meer werken om het
sanitair warm water te produceren.

Table3-5
6:

:DWHUOHLGLQJHQ

6HOHFWLHPRGHO IDEULHNVLQVWHOOLQJQLHWDDQSDVVHQ
21

21



/PRGHO



300L model




)DEULHNVLQVWHOOLQJ
6:
21

6:
21

3ODDWVHHQYHLOLJKHLGVYHQWLHO GUXN±HQWHPSHUDWXXUJHVWXXUG 
en zorg ervoor dat de afvoer van dit ventiel goed kan afwateren.
'HDIYRHUOHLGLQJYDQGLWYHQWLHOPRHWJRHGJHwVROHHUG]LMQ]RGDW
het water in de leiding niet kan bevriezen als het koud wordt.
=RUJHUYRRUGDWGHOHLGLQJHQFRUUHFWJHwQVWDOOHHUGZRUGHQHQ
niet kunnen lekken.
'HERLOHUPRHWYROOHGLJPHWZDWHUJHYXOG]LMQ
,QVWDOOHHURRNHHQWKHUPRVWDWLVFKPHQJYHQWLHOLQGH
afvoerleiding.

3.4.3 Afvoerleiding



=RUJHUYRRUGDWGHDIYRHUOHLGLQJJRHGNDQDIZDWHUHQRIGDWHU
een condenspomp geplaatst wordt.


Fig.3-13

Voeding

3.3.5 Differentieelschakelaar

/
1

3.4.4 Elektrische aansluitingen

Differentieelschakelaar

9RRU]LHQHHQYRHGLQJYDQ9$&
$OOHHOHNWULVFKHDDQVOXLWLQJHQPRHWHQXLWJHYRHUGZRUGHQ
volgens de voorschriften van de lokale
elektriciteitsvoorzieningen en de richtlijnen in deze handleiding.
'HERLOHUHQGHHOHNWULVFKHYRHGLQJPRHWHQFRUUHFWJHDDUG
worden.
9RRU]LHVWHHGVHHQ]HNHULQJHQHHQDDUGOHNVFKDNHODDU

GND
Voedingskabel met
differentieelschakelaar

Fig.3-14

3.4 Checklist installatie

3.4.5 Nazicht na de installatie

/RFDWLH

/HHUGHEHGLHQLQJJHEUXLNHQRPGHMXLVWHLQVWHOOLQJHQWH
kunnen maken.

'HRQGHUJURQGPRHWJHVFKLNW]LMQRPKHWJHZLFKWYDQGH
JHYXOGHERLOHUWHNXQQHQGUDJHQ PHHUGDQNJ 
'HXQLWPRHWELQQHQJHwQVWDOOHHUGZRUGHQLQHHQSODDWVZDDU
KHWQLHWNDQYULH]HQ ]RDOVEYELQGHNHOGHURIGHJDUDJH 
3ODDWVGHXQLWYROOHGLJYHUWLFDDO
=RUJHUYRRUGDWGHXQLWQLHWQDWNDQZRUGHQ,QVWDOOHHUHHQ
afvoerbak en zorg ervoor dat het water goed kan weglopen.
9RRU]LHYROGRHQGHUXLPWHYRRURQGHUKRXGHQHYHQWXHOH
herstellingen.
=RUJHUYRRUGDWGHXQLWYROGRHQGHOXFKWKHHIWRPJRHGWH
kunnen werken. De ruimte waar de warmtepomp boiler geplaats
ZRUGWPRHWJURWHU]LMQGDQPñHQGHOXFKWVWURPLQJLQGH]H
ruimte mag niet gehinderd zijn.

&RQWUROHHUHQRQGHUKRXGGHDIYRHUOHLGLQJHQUHJHOPDWLJRPWH
vermijden dat de afvoer geblokkeerd geraakt.
%(/$1*5,-..LMNRQPLGGHOOLMNGHDIYRHUOHLGLQJHQQDDOVHU
ZDWHUYDQDFKWHUGHSODVWLFEHVFKHUPNDSORRSWGLWNDQHU
immers op wijzen dat beide leidingen verstopt zitten.
=RUJHUYRRUGDWKHWILOWHUUHJHOPDWLJJHFRQWUROHHUGJHUHLQLJG
en indien nodig vervangen wordt.

NOTA
9RRU]LHGHYROJHQGHUXLPWHYRRUHHQRSWLPDOHHIILFLsQWLHHQ
PDNNHOLMNHWRHJDQJWRWGHXQLWPPDDQGHDDQ]XLJ]LMGH
PPDDQGHXLWEODDV]LMGHPPDFKWHUDDQHQPPYRRUDDQ

'HXQLWPDJQLHWJHSODDWVWZRUGHQLQHHQNDVWRILQHHQ
besloten ruimte.
(UPRJHQJHHQFRUURVLHYHJDVVHQRIVWRIIHQLQGHUXLPWH
DDQZH]LJ]LMQ]RDOVEYE]ZDYHOIOXRUHQFKORRU'H]HVWRIIHQ
NRPHQYRRULQVSXLWEXVVHQGHWHUJHQWHQEOHHNPLGGHOHQ
RSORVPLGGHOHQOXFKWYHUIULVVHUVYHUIHQ
Installatie- & bedieningshandleiding
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4. PROEFDRAAIEN
Leegmaken

4.1 De boiler vullen voor inbedrijfsstelling
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
WHUXJLQJHEUXLNJHQRPHQZRUGWQDKHWOHGLJHQYDQGHWDQNJHOLHYH
ervoor te zorgen dat de tank volledig gevuld is vooraleer u de
VSDQQLQJWHUXJDDQ]HW]LHILJXXU

Close

Afvoerleiding
Open de koudwater- en de warmwaterkraan.

Open

Open

.RXGZDWHUNUDDQ
WRHYRHU

Fig.4-2

Warmwaterkraan
DIYRHU

4.2 Test

Water vullen

&KHFNOLVWYRRURSVWDUW
 2YHUORRSGHERYHQVWDDQGHFKHFNOLVWV

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

 .LMNQDRIKHWV\VWHHPFRUUHFWJHwQVWDOOHHUGZHUG
 .LMNQDRIGHZDWHUOHLGLQJHQGHNDQDOHQHQGHHOHNWULVFKHOHLGLQJHQ
correct aangesloten werden.

Close

 .LMNGHFRQGHQVDIYRHUHQGHLVRODWLHYDQKHWK\GUDXOLVFKHJHGHHOWHQD

Warmwaterkraan

 &RQWUROHHURIGHYRHGLQJJRHGDDQJHVORWHQZHUG
 .LMNQDRIHUJHHQOXFKW]LWLQGHZDWHUOHLGLQJHQHQRIDOOHNUDQHQ
openstaan.

Water uit

Fig.4-1

 .LMNRIGHLQVWDOODWLHJRHGJH]HNHUGLV
 &RQWUROHHUGHZDWHUGUXN WXVVHQHQEDU
2YHUGHZHUNLQJ

OPGELET



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

Waterafvoer
Temperatuursensor

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

Tank

Watertoevoer
7HPSHUDWXXUVHQVRU 7/

/HHJPDNHQ GH ERLOHU PRHW OHHJJHPDDNW ZRUGHQ DOV GH
LQVWDOODWLH PRHW JHUHLQLJG RI YHUSODDWVW ZRUGHQ 0HWKRGH ]LH
ILJXXU

Elektrische bijverwarming

6OXLWGHNRXGZDWHUNUDDQRSHQGH
warmwaterkraan en de afvoerleiding.
Open

Fig.4-3
Sluiten
Warmwaterkraan

.RXGZDWHUNUDDQ

Open
Afvoerleiding

Installatie- & bedieningshandleiding
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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
GLVSOD\ WH ]LHQ LV KHW LV EHVW PRJHOLMN GDW KHW RQGHUVWH
watervolume op dat moment nog niet op temperatuur is.

'HZHUNLQJVPRGXVZRUGWDXWRPDWLVFKJHVHOHFWHHUGKHWLVQLHW
mogelijk om de modus manueel te selecteren.

Omgevings
temperatuur
7
Max.Temp.
:DUPWHSRPS
Max. Temp.
(OHNWULVFKH
ZHHUVWDQG

T4˘-7 7˘ 7˘ 7˘43

500
Capacity W

7HPSHUDWXXUEHUHLN
,QVWHOEHUHLNJHYUDDJGHZDWHUWHPSHUDWXXU&
Temperatuurbereik aangezogen lucht voor elektrische
ELMYHUZDUPLQJ&&
7HPSHUDWXXUEHUHLNDDQJH]RJHQOXFKWYRRUZDUPWHSRPSIXQFWLH
&
Table

3000

7

--

45

60

70

--

70

70

70

70

70

 :HUNLQJVVHOHFWLH
Standaard zal het sanitair warm water met de warmtepomp geproduceerd worden. Als de omgevingscondities buiten de werkingsOLPLHWHQYDQGHZDUPWHSRPSYDOOHQ]DOGHHOHNWULVFKHZHHUVWDQG
ingeschakeld worden. Op het display verschijnt de melding . Als
de omgevingscondities weer binnen de werkingslimieten van de
ZDUPWHSRPS NRPHQ ZRUGW GH HOHNWULVFKH ZHHUVWDQG
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
ZRUGHQ ]DO GH XQLW HHUVW LQ ZDUPWHSRPSIXQFWLH GUDDLHQ WRW GH
maximaal haalbare temperatuur bereikt wordt. Daarna stopt de
warmtepomp en wordt de elektrische bijverwarming ingeschakeld
om de gevraagde temperatuur te halen.

2QWGRRLLQJWLMGHQVGHZDUPWHSRPSF\FOXV
Tijdens de warmtepompcyclus zal de installatie een ontdooicyclus
RSVWDUWHQ  PLQXWHQ   DOV GH YHUGDPSHU ELM ODJHUH
aanzuigtemperaturen begint aan te vriezen. Tijdens deze
RQWGRRLF\FOXVVWRSWGHYHQWLODWRUPDDUGHFRPSUHVVRUEOLMIWGUDDLHQ
2SZDUPLQJVWLMG
De omgevingstemperatuur heeft een invloed op de opwarmingstijd
van de boiler. De capaciteit zal afnemen bij lagere
EXLWHQWHPSHUDWXUHQ ZDW EHWHNHQW GDW GH ERLOHU ODQJHUH WLMG QRGLJ
heeft om op temperatuur te komen.

5 0 5 30 3 35 40 45
Ambient temp ć

7

Fig.4-4

$OVGHWHPSHUDWXXUYDQGHDDQJH]RJHQOXFKWODJHULVGDQ&]DO
de gevraagde temperatuur deels door de warmtepomp en deels door
de elektrische weerstand geproduceerd worden. De warmtepomp
YHUZDUPWKHWZDWHUWRW&HQGHHOHNWULVFKHZHHUVWDQGHQYHUZDUPHQYHUGHUELMYRRUGHKRJHUHWHPSHUDWXUHQ]LHILJ

7
6
5

5-45
5-55
5-65
5-70

4
3


-7 -5



7

5 0 5 30 3 35 40 45
Ambient temp ć

4400

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.

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.



-7 -5

NOTA

NOTA

500

500

Als de elektrische verwarming manueel geactiveerd wordt tijdens
GHZDUPWHSRPSIXQFWLH]DOGHZDUPWHSRPSEOLMYHQGUDDLHQHQKHW
water samen met de elektrische weerstand opwarmen. Op deze
manier zal het sanitair warm water sneller op temperatuur komen.

0000
Fig.4-5
5-45
5-55
5-65
5-70

3600
Time h

$OVKHWV\VWHHPWLMGHQVGHZDUPWHSRPSIXQFWLHLQVWRULQJJDDW
YHUVFKLMQHQGHPHOGLQJHQ³(´HQRSKHWGLVSOD\'H
warmtepomp stopt en de elektrische weerstand neemt op dat
PRPHQWRYHU'HPHOGLQJHQ³(´HQEOLMYHQRSKHWGLVSOD\
staan tot de stroom van het toestel onderbroken wordt.

5-45
5-55
5-65
5-70

000

000

CO3 ::



700
44800
400
00000
-7 -5



7 5 0 5 30 3 35 40 45
Ambient temp ć

Fig.4-6

7HPSHUDWXXUEHYHLOLJLQJ
De stroom van de compressor en de elektrische weerstand worden
automatisch uitgeschakeld door de temperatuurbeveiliging TCO en
de ATCO.
$OV GH WHPSHUDWXXU KRJHU LV GDQ & ZRUGW GH VSDQQLQJ YDQ GH
compressor en de weerstand automatisch onderbroken door de
WHPSHUDWXXUEHYHLOLJLQJ$7&2$OVGHWHPSHUDWXXUZHHURQGHU&
]DNWZRUGWGHVSDQQLQJDXWRPDWLVFKZHHUKHUVWHOG
$OVGHZDWHUWHPSHUDWXXUKRJHULVGDQ&ZRUGWGHVSDQQLQJYDQ
de compressor en de weerstand automatisch onderbroken door de
temperatuurbeveiliging TCO. Deze storing moet manueel gereset
worden.

Installatie- & bedieningshandleiding
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+HUVWDUWQDODQJHSHULRGHYDQVWLOVWDQG
$OVGHXQLWQDHHQODQJHSHULRGHZHHURSJHVWDUWZRUGWLVKHWQRUPDDO
dat het water niet helemaal zuiver is. Laat de kraan een tijdje lopen en
het water wordt vanzelf weer schoon.

5. WERKING
5.1 Uitleg bedieningspaneel

NOTA
$OVGHRPJHYLQJVWHPSHUDWXXUODJHULVGDQ&]DOKHWUHQGHPHQW
van de warmtepompfunctie drastisch dalen. Op dat moment zal de
unit dan ook automatisch volledig met de elektrische weerstand
werken.

Display
SET
DAY

SET CLOCK

%DVLVIXQFWLHV



3
ON
4 OFF

5
ON
6 OFF

ON
OFF

ON
OFF

Invalid

Wekelijkse antilegionella functie
+HWZDWHUZRUGWELMGH]HF\FOXVRSJHZDUPGWRW&RP
eventuele legionella te doden. Tijdens deze cyclus staat het
logo op het display.
$OVGHWHPSHUDWXXULQKHWYDWKRJHULVGDQ&VWRSWGHF\FOXV
en dan wordt het icoon niet langer weergegeven op het display.



212))

1
ON
2 OFF
ON
OFF

&/2&.
TIMER

Afwezigheidsfunctie
$OVXRSGH9$&$7,21NQRSJHGUXNWKHHIW]DOGHERLOHUKHWZDWHU
YHUZDUPHQQDDU&RPHQHUJLHWHEHVSDUHQWLMGHQVXZDIZH]LJKHLG

VACATION

 Aanzetten unit
'UXNRS212))RPGHXQLWRSWHVWDUWHQHQGUXNGDQRSGH
SLMOWMHVWRHWVHQRPGHJHYUDDJGHZDWHUWHPSHUDWXXULQWHVWHOOHQ WXVVHQ
HQ& HQEHYHVWLJGH]HNHX]HPHWGH(17(5WRHWV
De unit zal automatisch de juiste werkingsmodus kiezen en het water
opwarmen tot de gevraagde temperatuur.

',6,1)(&7

ENTER

Bediening

CANCEL

Press 3 seconds
for lock/unlock

212))

Fig.5-1

5.2 Uitleg display
2QGHU]RHN
'UXNWHJHOLMNRSGHWRHWVHQ(+($7(5HQ'(6,1)(&7RPDOOH
systeemparameters te overlopen via de pijltjestoetsen. Dit is een
bijzonder handige functie tijdens het onderhoud of bij eventuele
storingen.

ķ

ĸ

Ĺ

ĺ

Min.
Temp.
Low bit Dasys

Uitleg



Temp.

T5U



Temp.

T5L

No.

Uur
low bit

Min.
high bit

3

Temp.

T4

5

Temp.

T3

6

Temp.

Th

7

Current

Compressor
Laatste foutmelding



Voorlaatste
foutmelding

0

Tweedelaatste
foutmelding
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ľ

Ŀ

ON
1 OFF
ON
2 OFF

ON
3 OFF
ON
4 OFF





ŀ

ON
5 OFF
ON
6 OFF

14.1

14.2



Invalid





Table

No Icoon

Beschrijving

ķ

Draadbediening:
DOVHUHHQGUDDGEHGLHQLQJDDQJHVORWHQLV]DOKHW
icoon oplichten. Anders blijft het icoon donker.

ĸ

Zonnecollector:
als er een zonnecollector aangesloten is op de
LQVWDOODWLH]DOKHWLFRRQNQLSSHUHQPHWHHQIUHTXHQWLH
van 0.5 Hz. Anders blijft het icoon donker.

T3

Temp.



Ľ

Fig.5-2

4

8

ļ

SET
DAY

SET CLOCK

Table

Ļ

Software nummer

Ĺ

Afwezigheid:
het icoon licht op als de afwezigheidsfunctie
actief is. Anders blijft het icoon donker. Het icoon
]DONQLSSHUHQPHWHHQIUHTXHQWLHYDQ+]WHUZLMO
u de instellingen voor uw afwezigheid instelt.

ĺ

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

No

Icoon

Description
Elektrische steunverwarming:
het icoon licht op als de elektrische verwarming
werkt. Anders blijft het icoon donker. Als de
HOHNWULVFKHZHHUVWDQGDXWRPDWLVFKJHDFWLYHHUGZHUG
licht het icoon constant op. Als de elektrische
ZHHUVWDQGPDQXHHOJHDFWLYHHUGZHUGNQLSSHUWKHW
LFRRQPHWHHQIUHTXHQWLHYDQ+]7LMGHQVKHW
manueel aan- of uitzetten van de elektrische
VWHXQYHUZDUPLQJNQLSSHUWKHWLFRRQPHWHHQ
IUHTXHQWLHYDQ+]

Ļ

No

Beschrijving
Timer
Er zijn 6 mogelijke timerinstellingen. Als het
GLVSOD\QLHWYHUJUHQGHOGLV]DOGH
geprogrammeerde timerinstelling oplichten.
De iconen zullen niet oplichten als er geen
enkele timer ingesteld is. Tijdens het
LQVWHOOHQYDQGHWLPHU]DOKHW
desbetreffende icoon knipperen met een
IUHTXHQWLHYDQ+]



Anti-legionella:
KHWLFRRQOLFKWRSWLMGHQVGHDQWLOHJLRQHOODF\FOXV
anders blijft het icoon donker. Als de cyclus
DXWRPDWLVFKJHDFWLYHHUGZHUGOLFKWKHWLFRRQ
constant op. Als de cyclus manueel geactiveerd
ZHUGNQLSSHUWKHWLFRRQPHWHHQIUHTXHQWLHYDQ
Hz. Tijdens het instellen van de antilegionella cyclus
of de antilegionella timer knippert het icoon met een
IUHTXHQWLHYDQ+]

ļ

Icoon

Instellen klok
toont de huidige tijd.
6(7&/2&.OLFKWRSDOVGH
klok ingesteld wordt.



ķ

Ľ

Hoge temperatuur alarm
Als de gevraagde watertemperatuur hoger is
GDQ&NQLSSHUWKHWLFRRQ$QGHUVEOLMIWKHW
icoon donker.

ľ

Alarm:
DOVGHXQLWLQEHYHLOLJLQJRILQVWRULQJVWDDW]DOKHW
LFRRQNQLSSHUHQPHWHHQIUHTXHQWLHYDQ+]2SGDW
moment zal er ook elke minuut driemaal een
]RHPVLJQDDONOLQNHQWRWGHEHYHLOLJLQJRSJHKHYHQLV
WRWGHVWRULQJRSJHORVWZRUGWRIWRWXVHFRQGHRS
CANCEL drukt.

Ŀ

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

ŀ

Temperatuur eenheid:
$OVGHWHPSHUDWXXULQ&ZHHUJHJHYHQZRUGW]DO
KHWV\PERRO&RSOLFKWHQGHWHPSHUDWXXUZRUGW
JHWRRQGLQKHWYHOG³´$OVGHWHPSHUDWXXULQ
)ZHHUJHJHYHQZRUGW]DOKHWV\PERRO)
RSOLFKWHQ'UXNVHFRQGHQRSGHWRHWV
(+($7(5RPGHHHQKHLGWHYHUDQGHUHQYDQ&
QDDU)RIRPJHNHHUG



Invalid

ĺ

ļ

No. Icoon

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

Invalid

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

$OVGHHOHNWULVFKHZHHUVWDQGDODFWLHILV]DOKHW
LFRRQ³LQYDOLG´RSKHWGLVSOD\YHUVFKLMQHQDOVXRS
de toets E-HEATER drukt.

$OVXODQJHUGDQVHFRQGHQRSGHWRHWV(+($7(5GUXNW
kan u de eenheid van de temperatuurweergave aanpassen.
6WDQGDDUGZRUGWGHWHPSHUDWXXULQ&ZHHUJHJHYHQ =HOIV
DOV GH WHPSHUDWXXU QDDU ZHHUJDYH LQ ) DDQJHSDVW ZRUGW
]DO GLW YRRU GH IRXWRSVSRULQJ WRFK QRJ DOWLMG LQ & JHWRRQG
ZRUGHQ 

Instelling

14.2

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
RSQLHXZPDQXHHOLQJHVWHOGZRUGHQGLWLV
een eenmalige instelling.



Reserved

Instelling datum

Ŀ

Table

³´ZRUGWRSKHWGLVSOD\ZHHUJHJHYHQDOVKHW
toetsenbord niet vergrendeld is. Standaard wordt
hier de watertemperatuur weergegeven. Als de
DIZH]LJKHLGVIXQFWLHDFWLHILVZRUGWKLHUJHWRRQG
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.

ľ

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



14.1

Ľ

Fig.5-3





Ĺ

Ļ

Invalid:
$OVKHWNODYLHUYHUJUHQGHOGLVYHUVFKLMQWKHWORJR
‘invalid’ op het display als u op een toets drukt.

:

ĸ



Verhogen
$OVKHWVFKHUPQLHWYHUJUHQGHOGLVNDQXHHQ
instelling verhogen door op deze toets te drukken.
'UXNPHHUGDQVHFRQGHRSGH]HWRHWVRPGH
waarde tijdens de instelling van de temperatuur
continu te verhogen.
'UXNPHHUGDQVHFRQGHRSGH]HWRHWVRPGH
waarde tijdens de instelling van de klok continu te
verhogen.
'UXNPHHUGDQVHFRQGHRSGH]HWRHWVRPGH
waarde tijdens de instelling van de afwezigheidsfunctie continu te verhogen.
2YHUORRSWLMGHQVGHIRXWRSVSRULQJGHYHUVFKLOOHQGH
parameters door op deze toets te drukken.
Installatie- & bedieningshandleiding
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No

Icoon

No Icoon

Beschrijving

Beschrijving
Timerinstelling annuleren

Instelling klok
Ga naar het menu om de timer in te stellen.

'UXNVHFRQGHQRSGH&/2&.7,0(5
toets om de klok in te stellen. Het icoon
licht op en het uur van de tijdsweergave
zal langzaam knipperen.

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

Stel het juiste uur in.

3.1

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

Stel de juiste minuten in.

Bevestig om de timer te annuleren. Herhaal
deze stappen om nog andere timerinstellingen te annuleren. Op het display verschijnt
KHWLFRRQ³LQYDOLG´DOVXWLPHUVZLODQQXOHUHQ
die niet ingesteld zijn. Druk 3 seconden op
de CANCEL toets om het menu te verlaten.

3.2

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

Timerinstellingen nakijken
Ga naar het menu om de timer in te stellen.
Selecteer de gewenste timer. Het
geselecteerde timer icoon zal langzaam
NQLSSHUHQ'HWLPHULQVWHOOLQJ 212)) HQ
de geprogrammeerde tijd worden op het
GLVSOD\JHWRRQG$OVGHRSVWDUWWLPHU 21 
JHSURJUDPPHHUGZHUG]DOGHJHYUDDJGH
temperatuur getoond worden. Als de
XLWVFKDNHOWLPHU 2)) JHSURJUDPPHHUG
ZHUGYHUVFKLMQW³³RSKHWGLVSOD\

Timer instellen
Ga naar het menu

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

Druk 3 seconden op de CANCEL toets om
het menu te verlaten.
Bevestig de geselecteerde timerinstelling.
6(7&/2&.OLFKWRSHQKHWXXUYDQGH
tijdsweergave begint langzaam te
knipperen.

&RQIOLFWWXVVHQWLPHULQVWHOOLQJHQHQPDQXHOHRSVWDUW
 0DQXHHORSVWDUWHQKHHIWDOWLMGYRRUUDQJRSGH
instellingen van de timer.
 'HJHSURJUDPPHHUGHXLWVFKDNHOWLMGKHHIW
voorrang op de instellingen van de manuele opstart.

Stel het juiste uur in.

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

3.2



Annuleren
Druk op de CANCEL toets om allerhande
instellingen en alarmmeldingen te annuleren.
'UXNVHFRQGHRSGH]HWRHWVRPGH]RHPHUXLW
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.

Stel de juiste minuten in.
%HYHVWLJGH]HLQVWHOOLQJ.LHVQXGH
JHZHQVWHDFWLHLQVFKDNHOHQRI
uitschakelen van de unit. Het TIMER
icoon zal langzaam knipperen.
.LHVGHJHZHQVWHDFWLHXQLWLQVFKDNHOHQ
21 RIXLWVFKDNHOHQ 2)) 
Bevestig deze instelling.

OFF
ON/OFF

ON

+HWGLVSOD\³´YHUDQGHUWQXDIKDQNHOLMN
van de gekozen instelling. Als u ervoor
KHHIWJHNR]HQGHXQLWWHODWHQLQVFKDNHOHQ
worden de laatste gekozen temperatuur en
het icoon SET op het display getoond. Heeft
u ervoor gekozen om de unit uit te
VFKDNHOHQGDQZRUGW³³RSKHWGLVSOD\
getoond.

Stel de gewenste watertemperatuur in bij de
timerfunctie.
Bevestig de instellingen van deze
timerfunctie. Herhaal alle stappen als u
nog een andere timer wil instellen.
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VERLAGEN
$OVKHWVFKHUPQLHWYHUJUHQGHOGLVNDQXHHQ
instelling verlagen door op deze toets te drukken.
'UXNPHHUGDQVHFRQGHRSGH]HWRHWVRPGH
waarde tijdens de instelling van de temperatuur
continu te verlagen.
'UXNPHHUGDQVHFRQGHRSGH]HWRHWVRPGH
waarde tijdens de instelling van de klok continu te
verlagen.
'UXNPHHUGDQVHFRQGHRSGH]HWRHWVRPGH
waarde tijdens de instelling van de afwezigheidsfunctie continu te verlagen.
2YHUORRSWLMGHQVGHIRXWRSVSRULQJGHYHUVFKLOlende parameters op deze toets te drukken.

No Icoon

No Icoon

Beschrijving

Tijdens deze periode warmt de boiler het water op
QDDU&HQ³´WRRQWKHWRYHUJHEOHYHQDDQWDO
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
ZHUNW]DOGHPHOGLQJ³LQYDOLG´RSKHWGLVSOD\
verschijnen als u op de VACATION knop drukt.

BEVESTIGEN/ONTGRENDELEN
Druk op deze toets om nieuwe instellingen te
EHYHVWLJHQ


$OVXPLQGHUGDQVHFRQGHQRSGH]HWRHWV
GUXNWZRUGHQDOOHLQVWHOOLQJHQEHYHVWLJG

Beschrijving



$OVXODQJHUGDQVHFRQGHQRSGH]HWRHWVGUXNW
worden alle instellingen gereset.
Druk 3 seconden op deze toets om het display en
het paneel te ontgrendelen.
ANTI LEGIONELLA

5.3 Combinatie van toetsen

Om de anti legionella manueel op te starten.
Het icoon

zal knipperen.

No.

Alarm
codes
wisselen

Icoon

Beschrijving

+

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

Timerinstelling anti legionella functie



Druk minimaal 3 seconden op de
'L6,1)(&7WRHWVRPLQKHWPHQXWH
activeren. Het
icoon zal beginnen
NQLSSHUHQKHWLFRRQ6(7&/2&.]DO
oplichten en het uur van de klok zal
beginnen knipperen.

Overzicht

+

Druk tegelijk op deze twee
toetsen om alle opgeslagen
alarmen en beveiligingen te
ZLVVHQGH]RHPHU]DO
eenmaal afgaan.
'UXNVHFRQGHWHJHOLMNHUtijd 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
VHFRQGHRSGH&$1&(/
toets om dit menu te
verlaten. Het menu wordt
automatisch gesloten als u
gedurende 30 seconden op
geen enkele toets drukt.

Stel het gewenste uur in.

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

Stel de gewenste minuten in.

Bevestig de instellingen en verlaat het
menu.

De unit zal eenmaal per week de antilegionella
cyclus uitvoeren volgens de hierboven geprogrammeerde timerinstelling.
$OVXGH]HNORNQLHWLQVWHOW]DOGHXQLWHHQPDDOSHU
ZHHNRPDXWRPDWLVFKGHDQWLOHJLRQHOODF\FOXV
VWDUWHQ$OVXRSGH',6,1)(&7WRHWVGUXNWWHUZLMOGH
XQLWXLWVWDDWRIDOLQDQWLOHJLRQHOODPRGXVZHUNW]DO
GHPHOGLQJ³LQYDOLG´RSKHWGLVSOD\YHUVFKLMQHQ

5.4 Automatische heropstart
Na een eventuele stroomuitval zal de unit automatisch opnieuw opstarten
volgens de laatste instellingen van voor de stroompanne.
5.5 Automatische vergrendeling toetsenbord
$OVXJHGXUHQGHPHHUGDQPLQXXWRSJHHQHQNHOHWRHWVGUXNWZRUGWKHW
toetsenbord automatisch geblokkeerd. Druk op 3 seconden op de
toets om het toetsenbord te ontgrendelen.
5.6 Automatische vergrendeling display
$OVXJHGXUHQGHVHFRQGHQRSJHHQHQNHOHWRHWVGUXNWZRUGWKHWGLVSOD\
DXWRPDWLVFKJHEORNNHHUG XLWJHVFKDNHOG EHKDOYHYRRUHHQHYHQWXHOH
alarmcode. Druk op gelijk welke toets om het display weer vrij te geven.

Instelling afwezigheid



Druk op deze toets om de
afwezigheidsfunctie in te stellen. Het
LFRRQHQKHW³6(7'$7(´WHNHQ
OLFKWHQRS³´WRRQWGHODDWVW
gekozen afwezigheidsinstelling.
Stel het aantal vakantiedagen in. Het bereik
OLJWWXVVHQHQVWDQGDDUGVWDDWGH
LQVWHOOLQJRSGDJHQ
Bevestig de instelling en verlaat het menu.
De unit gaat onmiddellijk in
afwezigheidsmodus.
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6. STORINGEN EN OPLOSSINGEN
6.1 Vaak voorkomende vragen
9:DDURPVWDUWGHFRPSUHVVRUQLHWRQPLGGHOOLMNRSQDGHJHPDDNWH
instellingen?
$ 'H XQLW ZDFKW DOWLMG  PLQXWHQ RP GH GUXN LQ KHW V\VWHHP LQ
evenwicht te brengen alvorens de compressor weer op te starten. Dit
is een automatische beveiliging van het systeem.
9 :DDURP GDDOW GH JHPHWHQ WHPSHUDWXXU RS KHW GLVSOD\ WHUZLMO GH
unit draait?
$ $OV GH WHPSHUDWXXU ERYHQDDQ LQ KHW YDW YHHO KRJHU LV GDQ GH
WHPSHUDWXXURQGHUDDQ]DOKHWERYHQVWHZDWHUPHWKHWNRXGHUHZDWHU
onderaan gemengd worden. Daardoor zal de temperatuur bovenaan
dalen.
9:DDURPVWDUWGHXQLWQLHWDOWLMGDOVGHWHPSHUDWXXURSKHWGLVSOD\
daalt?
$2PWHYHUPLMGHQGDWGHXQLWWHYDDNVWDUWHQVWRSW]DOGHXQLWSDV
RSVWDUWHQ DOV GH WHPSHUDWXXU RQGHUDDQ LQ GH WDQN WHQ PLQVWH &
lager is dan de gevraagde temperatuur.
9:DDURPGDDOWGHWHPSHUDWXXURSKHWGLVSOD\VRPVGUDVWLVFK"
$$OVHUERYHQDDQHHQJURRWYROXPHZDUPZDWHUJHYUDDJGZRUGW]DO
er onderaan eenzelfde volume koud water toegevoegd worden. Als
KHW NRXGH ZDWHU GDQ WRW DDQ GH ERYHQVWH WHPSHUDWXXUVHQVRU NRPW
zal de temperatuur op het display drastisch dalen.
9 :DDURP NRPW HU WRFK QRJ ZDUP ZDWHU XLW GH NUDDQ WHUZLMO GH
temperatuur op het display zeer laag is?
$'HERYHQVWHWHPSHUDWXXUVHQVRU]LWRSóYDQGHERYHQNDQWYDQGH
WDQN $OV HU QRJ ZDUP ZDWHU XLW GH NUDDQ NRPW LV GLW ERYHQVWH
gedeelte van de tank nog altijd gevuld met warm water.
9:DDURPNRPWHUVRPV³/$´RSKHWGLVSOD\"
$+HWZHUNLQJVEHUHLNYDQGHZDUPWHSRPSOLJWWXVVHQHQ&+HW
systeem geeft met deze melding aan dat de aangezogen temperatuur
buiten deze waarden ligt.
9:DDURPVWDDWHUVRPVQLNVRSKHWGLVSOD\"
$+HWGLVSOD\JDDWQDVHFRQGHQLQVWDQGE\RPGHOHYHQVGXXUWH
verlengen. Enkel de LED indicator blijft branden.
9:DDURPJHEHXUWHUQLNVDOVXRSGHWRHWVHQGUXNW"
$$OVKHWWRHWVHQERUGODQJHUGDQPLQXXWQLHWPHHUJHEUXLNWZRUGW
wordt het vergrendeld. Druk 3 seconden op de ENTER toets om het
toetsenbord te ontgrendelen.
9 :DDURP ORRSW HU VRPV ZDWHU XLW GH DIYRHUOHLGLQJ RI XLW KHW
veiligheidsventiel?
$:DWHU]HWXLWDOVGHWHPSHUDWXXUVWLMJWHQGHGUXNLQGHWDQN]DOGDQ
RRN WRHQHPHQ $OV GH GUXN KRJHU ZRUGW GDQ  0SD ]DO KHW
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.

6.2 Automatische beveiligingen
 $OVKHWV\VWHHPDXWRPDWLVFKLQYHLOLJKHLGJDDW]DOGHXQLWVWRSSHQ
en de oorzaak van het probleem beginnen zoeken. De unit wordt weer
opgestart als het probleem opgelost is.
 $OVKHWV\VWHHPLQYHLOLJKHLGJHJDDQLV]DOGH]RHPHUHONHPLQXXW
DIJDDQKHWLFRRQ]DONQLSSHUHQHQGHIRXWFRGH]DORSKHWGLVSOD\
JHWRRQGZRUGHQLQSODDWVYDQGHZDWHUWHPSHUDWXXU'UXNVHFRQGH
RSRPGH]RHPHUXLWWH]HWWHQPDDUKHWLFRRQHQGHIRXWFRGH
blijven op het display staan tot het probleem opgelost is.
 ,QGHYROJHQGHRPVWDQGLJKHGHQNDQGHXQLWLQYHLOLJKHLGJDDQ
De aanzuig of de uitblaas zijn afgesloten.
'HYRHGLQJYDQGHXQLWLVQLHWFRQIRUP EXLWHQ9
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6.3 Wat te doen bij een foutmelding
  1HHP VWHHGV FRQWDFW RS PHW HHQ HUNHQG WHFKQLFXV DOV HU ]LFK
regelmatig foutmeldingen voordoen waarbij de unit steeds automatisch de elektrische weerstand vrijgeeft om warm water te produceren.
  1HHP VWHHGV FRQWDFW RS PHW HHQ HUNHQG WHFKQLFXV DOV HU ]LFK
regelmatig foutmeldingen voordoen waarbij de unit stopt.
 'H]RHPHU]DOELMHHQIRXWPHOGLQJHHQPDDOSHUPLQXXWDIJDDQ8
NDQ GH ]RHPHU VWLO]HWWHQ GRRU  VHFRQGH RS GH &$1&(/ WRHWV WH
drukken. De foutmelding blijft wel knipperen op het display.

6.4 Storingen en oplossingen
Table

Storing

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

Er stroomt
geen warm
water uit de
kraan.

Waterlek

Mogelijke reden

'HYRHGLQJLVQLHWJRHG
aangesloten.
'HZDWHUWHPSHUDWXXULV
te laag ingesteld.
3. De temperatuursensor
of de print is defect.

Oplossing

6OXLWGHYRHGLQJFRUUHFW
aan.
6WHOHHQKRJHUH
temperatuur in
3. Neem contact op met uw
installateur.

'HWRHYRHUYDQ
:DFKWWRWHUZHHU
stadswater is onderbroken. stadswater is.
'HGUXNYDQKHWNRXGH :DFKWWRWGHGUXNYDQKHW
ZDWHULVWHODDJ 
koude water weer stijgt.
03D
3. Open de toevoerkraan.
3. De koudwaterkraan
staat dicht.
De hydraulische
verbindingen zijn niet
goed afgedicht.

.LMNDOOHYHUELQGLQJHQQDHQ
sluit ze goed af.

6.5 Foutopsporing
Table
Display

Omschrijving van het probleem

E0

)RXWPHOGLQJVHQVRU78
WHPSHUDWXXUVHQVRUERYHQDDQ

Mogelijke oplossing
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.

E

)RXWPHOGLQJVHQVRU7/
WHPSHUDWXXUVHQVRURQGHUDDQ

E

Communicatiestoring boiler en draadbediening

Bediening niet goed aangesloten op de printplaat of
defecte printplaat.

E4

)RXWPHOGLQJWHPSHUDWXXUVHQVRUYHUGDPSHU7

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

E5

)RXWPHOGLQJVHQVRURPJHYLQJVWHPSHUDWXXU7

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

E6

)RXWPHOGLQJSHUVJDVWHPSHUDWXXUFRPSUHVVRU73

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

E8

Stroomverlies
If 3CB current_induction_circuit check the current
difference between LN >4mA system consider it as
"electric leakage error"

E

)RXWPHOGLQJVHQVRU]XLJJDVWHPSHUDWXXU
compressor TH

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

EE

Stroomonderbreking elektrische weerstand
YHUVFKLOLQJHVFKHQXLWJHVFKHOHNWUZHHUVWDQG$

Elektrische bijverwarming defect of niet
goed aangesloten.

E)

)RXWNORNFKLS

Chip defect. De installatie kan werken zonder
NORNJHKHXJHQGXVKHWLVQRGLJRPGHNORNWHUHVHWWHQ
als de unit weer opgestart wordt. Neem indien nodig
contact op met een gekwalificeerd installateur om de
unit na te kijken.

Ed

)RXWE-E3ROM chip

Neem contact op met een gekwalificeerd installateur.

3

+RJHGUXNEHYHLOLJLQJ! 03DDFWLHI
 03DLQDFWLHI

/XFKWWHFKQLVFKNRHOWHFKQLVFKRIK\GUDXOLVFKSUREOHHP
Neem contact op met een gekwalificeerd installateur
om de unit na te kijken.

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

Beveiliging hoge persgas temperatuur
!EHYHLOLJLQJDFWLHI&EHYHLOLJLQJLQDFWLHI

/XFKWWHFKQLVFKNRHOWHFKQLVFKRIK\GUDXOLVFKSUREOHHP
Neem contact op met een gekwalificeerd installateur
om de unit na te kijken.

33

Abnormale werking compressor. De persgastemperatuur is niet veel hoger dan de verdampingstemperatuur 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.

34

2YHUEHODVWLQJFRPSUHVVRUVHFRQGHQQDGH
opstart van de compressor wordt de stroom gemeten.
 HQNHOFRPSUHVVRUDFWLHIDOVGHVWURRP!$]DOGH
compressor stoppen en in veiligheid gaan.
 &RPSUHVVRUHQHOHNWULVFKHZHHUVWDQGDFWLHIDOVGH
stroom > IEH + 7 zal de compressor stoppen en in
veiligheid gaan.

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

LA

Als de temperatuur van de aangezogen lucht buiten
het werkingsbereik van de warmtepomp komt
WRW& ]DOGHPHOGLQJ/$RSKHWVFKHUP
1RUPDOHSURFHGXUHJHHQDFWLHQRGLJ
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.

3

NOTA
Hierboven worden de meest gangbare foutmeldingen opgesomd. Contacteer de service afdeling voor meer
inlichtingen over een foutmelding die niet in deze lijst voorkomt.
$OVppQYDQGHYROJHQGHIRXWPHOGLQJHQ3333PDDOYHUVFKLMQWELQQHQppQYHUZDUPLQJVF\FOXVHQGH
ODDWVWHNHHUQLHWPHHUYHUGZLMQWLVHUHHQSUREOHHPPHWGHZDUPWHSRPSF\FOXV1HHPRQPLGGHOOLMNFRQWDFW
op met uw installateur.
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7. ONDERHOUD
7.1 Onderhoud

7.2 Richtlijnen voor regelmatig onderhoud

  .LMN GH DDQVOXLWLQJ WXVVHQ GH VWHNNHU HQ KHW VWRSFRQWDFW
regelmatig na. Controleer ook of de unit nog correct geaard is.
 ,QVRPPLJHNRXGHVWUHNHQ RQGHU& HQLQGLHQKHWV\VWHHPXLW
VWDDW YRRU HHQ ODQJH SHULRGH ]DO PHQ GH WDQN OHHJPDNHQ RP WH
voorkomen dat het water in de tank vriest en schade aanbrengt aan
de elektrische weerstand.

Table
Controle
item

&RQWUROHIUHTXHQWLH

Actie



luchtfilter
DDQ]XLJ
XLWEODDV

elke maand

 +HWLVDDQJHUDGHQRPGHERLOHUHQGHHOHNWULVFKHZHHUVWDQGHONH
6 maanden te reinigen om een optimaal rendement te behouden.



anode

elke 6 maanden

  &RQWUROHHU GH DQRGH RP GH  PDDQGHQ HQ YHUYDQJ ]H LQGLHQ
nodig. Contacteer uw installateurs voor verdere details.

3

tank
binnenin

elke 6 maanden

Reinig de tank

4

Elektrische
hulpverwarming

elke 6 maanden

Reinig de elektr.
weerstand

  ,QGLHQ KHW ZDUPZDWHUYROXPH PHHU GDQ YROGRHQGH LV UDGHQ ZH
aan een lagere watertemperatuur in te stellen om warmteverlies te
vermijden en energie te besparen.
 5HLQLJKHWILOWHUHONHPDDQGDOVKHWYHUZDUPLQJVYHUPRJHQVWHUN
GDDOW  $OV KHW ILOWHU UHFKWVWUHHNV RS GH XQLW JHSODDWV LV GL YULMH
DDQ]XLJ]RQGHUNDQDOHQ PRHWXKHWILNWHURSGHYROJHQGHPDQLHU
YDQGHXQLWKDOHQGUDDLGHULQJDDQGHDDQ]XLJORV WHJHQGHZLM]HUV
YDQGHNORN HQKDDOKHWYDQGHXQLWRPKHWWHUHLQLJHQ3ODDWVKHW
daarna terug op de unit.
 $OVXGHLQVWDOODWLHODQJHUHWLMGQLHWJHEUXLNWPRHWGHYRHGLQJYDQ
het toestel onderbroken worden en moet de tank volledig leeggelDWHQ ZRUGHQ .LMN RRN DOOH RQGHUGHOHQ ELQQHQ LQ KHW WRHVWHO
regelmatig na.
 $QRGHYHUYDQJHQ
2QGHUEUHHNGHYRHGLQJHQGUDDLGHZDWHUWRHYRHUNUDDQGLFKW
 2SHQ GH ZDWHUDIYRHUNUDDQ HQ YHUODDJ GH GUXN ELQQHQ LQ KHW
systeem.
2SHQKHWDIYRHUYHQWLHOHQODDWKHWZDWHUZHJORSHQWRWHUQLNVPHHU
uit de boiler komt.
+DDOGHDQRGHXLWGHXQLW
3ODDWVGHQLHXZHDQRGHHQ]RUJHUYRRUGDWGH]HVWHYLJYDVW]LW
 2SHQ GH NRXGZDWHUNUDDQ WRW HU ZDWHU XLW GH ZDUPZDWHUNUDDQ
stroomt en draai dan deze laatste kraan dicht.
6OXLWGHYRHGLQJRSQLHXZDDQHQVWDUWGHXQLWZHHURS
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Veiligheidsventiel

jaarlijks

Reinig de filter

Vervang indien
versleten

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

Indien het water niet vlot wegstroomt bij het openen
YDQGHKHQGHOYHUYDQJGDQKHWYHLOLJKHLGVYHQWLHO

Installatie- & bedieningshandleiding

19

0',8':

