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Handleidingen zijn gemaakt voor verschillende reeksen apparaten. Om die reden kunnen er enkele verschillen zijn 

tussen werkelijk toegepaste parameters, dimensies of afbeeldingen. 

We behouden ons het recht voor om de technische of andere specificaties zonder kennisgeving en zonder 

aansprakelijkheid te wijzigen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor typografische fouten.
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1 ALG. INFORMATIE 
 
• De bijgevoegde installatie-, onderhouds- en gebruikershandleiding bevat alle informatie voor veilige installatie, 
onderhoud en gebruik van het apparaat. DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG LEZEN VÓÓR DE START VAN DE 
WERKZAAMHEDEN! 
• Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige en droge plaats, indien mogelijk ergens in de buurt van het apparaat. 
De installatiehandleiding moet tijdens de levensduur van het apparaat in volledig leesbare staat worden bewaard. 
• Het apparaat moet volgens deze handleiding worden geïnstalleerd en aangesloten. ALS U NIET ABSOLUUT ZEKER 
BENT, DAT HET APPARAAT CORRECT IS GEÏNSTALLEERD, DAN HET APPARAAT NIET INGESCHAKELEN! 
• Onderhoud moet regelmatig worden uitgevoerd met tijdsintervallen, voorgeschreven door de fabrikant. Onderhoud 
kan alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd en bevoegd onderhoudspersoneel. ONTOEREIKEND EN ONBEVOEGD 
ONDERHOUD LEIDT TOT VERLIES VAN GARANTIERECHTEN! 
• Het installateur is verplicht om aan de eindgebruiker uit te leggen hoe het apparaat correct wordt gebruikt en 
onderhouden in overeenstemming met deze handleiding. 
• DE FABRIKANT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN ONJUISTE WERKING VAN HET 
APPARAAT ALS GEVOLG VAN ONJUISTE INSTALLATIE EN ONDERHOUD! 
• De fabrikant behoudt zich het recht voor om de installatie-, onderhouds- en gebruikershandleiding zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Als u de handleiding verliest of beschadigt (in onleesbare staat), neemt u 
contact op met de fabrikant of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht. 
 

2 VEILIGHEID  
 Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Gebruik het apparaat alleen in overeenstemming met 
de instructies om schade aan personen, dieren of planten te voorkomen. De omvang van het gevaar wordt 
gemarkeerd door grafische symbolen met de bijbehorende beschrijving. 

 

WAARSCHUWING! 

Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat.  

Het niet opvolgen van de instructies leidt tot verlies van garantie. 

  

 

GEVAAR! 

Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat. Onjuist gebruik 

kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.  

Oneigenlijk gebruik kan schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. 

  

 

 

Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood als gevolg van een 

elektrische schok. 

  

 

GEVAAR! 

Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot ontsteking van het apparaat of brand. 

  

 

GEVAAR! 

Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot ernstig letsel aan de ledematen. 

  

 

GEVAAR! 

Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot ernstige brandwonden. 

  

 

GEVAAR! 

Blootstelling aan specifieke onderdelen van het apparaat of koelmiddel kan tot bevriezing leiden. 

  

 
INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING! 

  

 

OPMERKING 

Bevat nuttige informatie en aanbevelingen. 
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3 BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN 

 

WAARSCHUWING! 
Het apparaat MAG alleen worden gebruikt voor de doeleinden die door de fabrikant zijn beeschreven. 
 

 

WAARSCHUWING! 
Alleen een volwassen persoon die bekend is met de inhoud van deze handleiding, kan het apparaat bedienen. 
 

 

GEVAAR! 
Installatie van het apparaat, eerste opstart, service en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerde installateur en altijd in niet-elektrisch geleverde toestand. 
 

 

NOTITIE 
Installeer het apparaat in een kamer / ruimte, waar er genoeg ruimte over is om het apparaat te reinigen en 
te onderhouden. Overweeg de ruimte voor installatie (aanbevolen ruimte-eisen). 
 

 

GEVAAR! 
Hijs het apparaat nooit meer dan 30 ° van zijn verticale positie af of transporteer het met de hand. Gebruik 
alleen geschikte transportapparatuur om het apparaat te verplaatsen. 
 

 

WAARSCHUWING! 
Installeer het apparaat niet in een ruimte waar de temperatuur onder de 0 ° C kan dalen, water in de 
leidingen en de unit kan bevriezen en schade aan de unit of leidingen veroorzaken. 
 

 

WAARSCHUWING! 
Het apparaat moet in een droge ruimte worden geïnstalleerd, als het wordt blootgesteld aan direct zonlicht, 
moet het worden beschermd. 

 

 

GEVAAR! 
Tijdens bedrijf is het verboden om het apparaat te verplaatsen, schoon te maken of te repareren. 
 

 

GEVAAR! 
Plaats geen voorwerpen onder of op het apparaat. 
 
WAARSCHUWING! 
Sluit het apparaat aan op het systeem met behulp van verwijderbare pijpverbindingen, zodat het apparaat 

eenvoudig kan worden verplaatst of verwijderd in geval van een interventie zonder tussenkomst van een 

groter ingrijpen in het leidingsysteem. 

 
 

 

Als de beoogde installatielocatie van de warmtepomp zich in de ruimte bevindt, waar veel stof of as aanwezig 
is, de mogelijkheid bestaat dat vluchtige en ontvlambare of andere ongewenste stoffen, hout of pelletkachel 
lekken, moet worden gezorgd voor luchtinvoer voor de warmtepomp vanuit een andere kamer. As en stof 
worden op de verdamper geplaatst, wat kan leiden tot storingen in de werking of schade aan de 
warmtepomp. 

 
 

 

GEVAAR! 

Terugslagklep en vuilvanger zijn nodig om op de inlaatbuis te installeren. Het is ook noodzakelijk om een 

geschikt expansievat te installeren. Het is VERPLICHT om een veiligheidsklep (0,6 MPa) te installeren op de 

warmwateruitlaatbuis. De maximaal toegestane toevoerdruk is 0,4 MPa. 

 

WAARSCHUWING! 

Bij het aansluiten van het apparaat op het verwarmingssysteem is het noodzakelijk om de vorming van een 
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galvanisch koppel en daarmee samenhangende corrosie te voorkomen. Om het apparaat op het 

verwarmingssysteem aan te sluiten, is het VERPLICHT om de bijgevoegde overgangsstukken te gebruiken, ook 

moet het leidingsysteem elektrisch worden geaard. In het geval van een defect als gevolg van een onjuiste 

apparaatverbinding, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid of garantie. 

 

GEVAAR! 
In het geval van beschadiging van de voedingskabel, rook, ongebruikelijke stank van het apparaat of een 
andere afwijking in werking, moet u de voedingskabel onmiddellijk loskoppelen van de voeding en contact 
opnemen met een bevoegde klantendienst. 

 

GEVAAR! 

Steek uw vingers niet door de inlaat- / uitlaatroosters. Draaiende delen van het apparaat kunnen u 

verwonden. 

 

 
GEVAAR! 
Het apparaat vereist een betrouwbare aarding tijdens het gebruik, anders kan ernstig letsel of zelfs de dood 
optreden. 
GEVAAR! 
Het apparaat moet worden aangesloten op de voeding die is beveiligd met de voorgeschreven zekering. 
GEVAAR! 
In het geval van schade aan de aansluitkabel, moet deze worden vervangen door de originele kabel, geleverd 
door de fabrikant of een geautoriseerde klantenservice. 
GEVAAR! 
Gebruik of bewaar geen ontvlambare materialen in de buurt van het apparaat. 
 

 

GEVAAR! 
Water met een temperatuur van meer dan 50 ° C kan letsel veroorzaken, wanneer de ingestelde temperatuur 
hoger is dan 50 ° C, wees voorzichtig wanneer kinderen en andere gebruikers warm water gebruiken. 

 

GEVAAR! 

Verdamper werkt op lage temperatuur. Het aanraken kan bevriezing veroorzaken. 

 

GEVAAR! 

Nooit de koelmiddelleidingen beschadigen of scheuren. Koudemiddellekkage kan ernstige bevriezing 

veroorzaken. 

 

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING! 
Het apparaat moet worden vervangen en verwijderd volgens de plaatselijke voorschriften; het bevat milieu 
mogelijk schadelijke gassen. 
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4 SYSTEEM 

 

Het systeem is een lucht / water-warmtepomp met een geintegreerde boiler. Zijn primaire taak is om sanitair water te 

verwarmen – het eventuele afkoelende effect op de omgeving is een bijwerking. De warmtepomp moet worden 

geplaatst in een voldoende grote en geventileerde ruimte met een voldoende hoge luchttemperatuur of /en op de 

buitenlucht van waaruit het de energie voor de werking ervan nodig heeft. De warmtepomp haalt 75% van de 

benodigde warmte uit de lucht, de rest wordt geleverd door het elektrisch vermogen dat de hoogwaardige roterende 

compressor aandrijft. Het sanitaire water wordt verwarmd via een warmtewisselaar (condensor) aan de buitenkant van 

wateropslagtank. De wateropslagtank is gemaakt van staal met een vacuüm geëmailleerde beschermende coating. Het 

volume kan 230 of 300L zijn. De 230L-unit is bedoeld om te worden geïnstalleerd in een gebouw met een dagelijks 

verbruik van niet meer dan 500 liter per dag en een eenheid van 300 liter in een gebouw met een verbruik van niet 

meer dan 700 liter per dag. 

 

WAARSCHUWING! 

Letsel en/of schade aan het apparaat of alle andere schade, die zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik en 

onjuist gebruik van het apparaat, zijn de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

5 VERANTWOORLIJKHEDEN 

5.1 Producent 

Als producent aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid als: 

- De installatie- en gebruikershandleidingen niet goed zijn op gevolgd. 

- Het systeem niet correct of voldoende is onderhouden. 

5.2 Installateur 

De Installateur is er voor verantwoordelijk dat het apparaat wordt geïnstalleerd en in gebruik wordt genomen in 

overeenstemming met de volgende vereisten: 

- Lees de volledige installatie- en gebruikershandleidingen. 

- Installatie van het apparaat moet worden uitgevoerd volgens nationale normen en wetten. 

- Voert inbedrijfstelling uit en lost eventuele problemen op die zich hebben voorgedaan tijdens de installatie en de 

eerste keer opstarten. 

- Verklaart het juiste gebruik, de instellingen en het benodigde onderhoud van het systeem aan de klant. 

5.3 Gebruikers 

De gebruiker moet rekening houden met de volgende vereisten voor een goede werking van de unit: 

- Lees de volledige installatie- en gebruikershandleidingen. 

- Installatie en eerste opstart moeten worden uitgevoerd door een professionele en geautoriseerde installateur. 

- Regelmatige service van een geautoriseerde persoon moet worden voorzien. 

- Bewaar deze handleidingen op een veilige, droge plaats, ergens in de buurt van het apparaat. 

- Vraag bij eventuele onzekerheid de installateur om uitleg. 

- Elke wijziging of vervanging van componenten van de warmtepomp SLUIT AANSPRAKELIJKHEID van de fabrikant voor 

de veiligheid en functionaliteit UIT. In het geval van verkeerd gebruik en oneigenlijk gebruik van het apparaat, aanvaardt 

de fabrikant geen aansprakelijkheid. Letsel en resulterende schade aan het apparaat van welke aard dan ook , die zijn 

veroorzaakt door verkeerd gebruik en onjuist gebruik van het apparaat, zijn de volledige verantwoordelijkheid van de 

gebruiker. 
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6 KOELMIDDEL 

De unit is voorgevuld met HFC R134a-koelmiddel. Het koelmiddel is niet-toxisch, niet-ontvlambaar en niet explosief en is 

ook niet schadelijk voor de ozonlaag, maar is zwaarder dan lucht, wat kan leiden tot verdringing van lucht uit het verbijfs 

gebied. Het resultaat kan een kleinere zuurstofconcentratie in de lucht zijn, maar vanwege een zeer kleine hoeveelheid 

koelmiddel in de unit zijn er geen ernstige gezondheidsrisico's. Een verminderde zuurstofconcentratie kan alleen 

optreden in ongeventileerde ruimtes met een volume van minder dan 10 m3. We raden u echter aan het 

koelmiddelveiligheidsblad van de fabrikant te lezen en te hanteren in overeenstemming met de schriftelijke instructies. 

 

GEVAAR! 

Koudemiddellekkage kan ernstige bevriezing veroorzaken. In geval van lekkage van koelmiddel moet 

onmiddellijk de stroomtoevoer worden onderbroken en moet de bevoegde klantenservice worden 

geïnformeerd. Het apparaat niet benaderen, alleen wanneer nodig (om de voeding te ontkoppelen). 

7 RECYCLING 

1. Afvalproduct: raadpleeg de fabrikant voor recycling of verwijdering. 

2. Verontreinigde verpakking: hergebruik of recycling na decontaminatie. 

3. Het verwijderen van het koelmiddel moet worden uitgevoerd in overeenstemming met EG-richtlijn 842/2006, evenals 

andere nationale en lokale voorschriften. 

 

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING! 

Het apparaat moet worden vervangen en verwijderd volgens de plaatselijke voorschriften; het bevat voor 

milieu mogelijk schadelijke gassen. 

8 SPECIFICATIES 

MODEL 
ZSW 
PLUS 

230 (1) 300 (2) 

Nominale verwarmings capaciteit kW 1,8 1,8 

Max. verwarmings capaciteit (Compressor+ 
elektrisch element) 

kW 3,6 3,6 

Nominaal verbruik compressor kW 0,5 0,5 

Compressor type rotary rotary 

Coefficient of performance (C.O.P) W/W 3,0 3,1 

Electrisch element kW 1,8 1,8 

Voeding f/Hz/V 1/50/230 1/50/230 

Koelmiddel/hoeveelheid Typ/g R134a / 1000 R134a / 1000 

Boiler inhoud L 230 300 

Oppervlak warmte wisselaar m2 0,5 1 

Oppervlak bovenste warmtewisselaar (optie)  m2 / 0,5 

Luchtflow m3/h 500 500 

Aaansluitingen luchtflow  mm 150 150 

Maximale lengte luchtleidingen m 10 10 

Afmetingen systeem D x H (mm) 670 x 1550 670 x 1820 
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Maximale. watertemperatuur °C 60°C 60°C 

Werkingsgebied °C -10~35 -10~35 

Waterzijdige aansluitingen  ˝ 3/4 3 /4 

Netto gewicht (exclusief boilervulling) kg 110 130 (140) 

* Conform SIST EN16147 standaard 

9 TRANSPORT & OPSLAG 

 

GEVAAR! 

Het apparaat alleen stroomloos verplaatsen. 

  

 

WAARSCHUWING! 

De warmtepomp van het apparaat is bevestigd aan de bovenkant van de wateropslagtank en 
wordt beschermd met een plastic afdekdeksel. Het deksel mag niet worden gebruikt als een 
vasthoud- of ondersteuningspunt wanneer het apparaat wordt getransporteerd. 

  

 

WAARSCHUWING! 

HET APPARAAT MOET OP CORRECTE WIJZE WORDEN BESCHERMD EN GOED TE WORDEN VASTGEZET OM 

HET STUITEREN, HET VERPLAATSEN OF HET OMVALLEN TE VERKOMEN. 

  

 

WAARSCHUWING! 

Vóór het transport moet het apparaat op de juiste manier worden beschermd door een beschermfolie of 

karton om schade zoals indeuken, krassen en gaten te voorkomen. 

  

 

WAARSCHUWING! 

Vanwege de constructie van het apparaat (de warmtepomp=gewicht bevindt zich bovenaan) bestaat er 
een hoog risico dat het apparaat tijdens het transport kantelt. De maximale helling van 30 ° mag niet 
worden overschreden. 

 WAARSCHUWING! 

Vanwege de constructie van het apparaat (het aggregaat bevindt zich bovenaan) bestaat er een hoog 

risico dat het apparaat tijdens het transport kantelt. De maximale helling van 30 ° mag niet worden 

overschreden. 

 

WAARSCHUWING! 

Overschrijd de maximale helling van 30 ° ten opzichte van verticaal niet. 

  

 

WAARSCHUWING! 

De toegestane temperatuur tijdens transport en opslag ligt tussen 10 en 45 ° C. Tijdens kortere perioden 

(tot 24 uur) is een hogere temperatuur toegestaan (tot 55 ° C). 

  

 

GEVAAR! 

Vanwege het gewicht van het apparaat is er een risico op letsel bij het verplaatsen van het apparaat. 

Gebruik bij het verplaatsen van het apparaat alleen de juiste transportmiddelen. 

  

 

WAARSCHUWING! 

Voor schade aan het apparaat, als gevolg van onjuiste opslag en/of transport, aanvaardt de fabrikant 

geen aansprakelijk! 
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10 AFMETINGEN 

 

 

Alle aansluitingen 3/4" 

(N) – binnendraad 

(Z) – buitendraad 

 

Luchtkanaalaansluitingen hebben een diameter van 150 mm.  

Aansluitleidingen dienen dezelfde of een grotere diameter hebben. 

Positie gemarkeerd met »E« is bedoeld voor waterretour van het circulatiesysteem. Wanneer het 

circulatiesysteem niet is aangesloten, moet deze verbinding worden afgesloten. 

P. ZSW 230 + (1) ZSW 300 + (2) 

1 125 mm 125 mm 

2 365 mm 365 mm 

3 730 mm 730 mm 

4 830 mm 840 mm 

5 745 mm 905 mm 

6 / 970 mm 

7 / 1180 mm 

8 980 mm 1270 mm 

9 1550 mm 1820 mm 

10 670 mm 670 mm 

A Water aanvoer (Z) Water aanvoer (Z) 

B Solar retour (N) Solar retour (N) 

C Magnesium anode Magnesium anode 

D Solar aanvoer (N) Solar aanvoer (N) 

E Circulatie (N) Circulatie (N) 

F Magnesium anode Magnesium anode 

G Electrisch element.  Electrisch element 

H / Solar (2) retour (N) 
(optie) 

I / Solar (2) aanvoer (N) 
(optie) 

J Warmwater (Z) Warmwater (Z) 
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11 INSTALLATIE                                                                                                                                               

Minimale ruimte-eisen voor installatie en onderhoud 

 

Het apparaat moet altijd in een “vertikale” positie worden geïnstalleerd. We raden aan dat het apparaat 2-3 ° naar 

achteren helt om een vloeiendere afvoer van condensaat mogelijk te maken. 

 

WAARSCHUWING! 

Wacht na plaatsing minimaal 1 uur voordat u het apparaat inschakelt. 

  

 

WAARSCHUWING! 

Als de minimumafstanden niet in acht worden genomen vervalt elke vorm van garantie. 

Min. één 90 graden leidingstuk is vereist. Omdat de aansluitingen van de inlaat- en uitlaatlucht heel dicht bij elkaar 

liggen, bestaat de mogelijkheid van recirculatie van koude lucht, waardoor het apparaat vaker de ontdooimodus 

opstart. 

 

WAARSCHUWING! 

Goede isolatie van aangrenzende muren is aan te bevelen. 

Installatie mogelijkheden: 

 

 

 

 

WAARSCHUWING!De maximale lengte van luchtkanalen is 10 meter. Elke bocht van 90 ° vermindert de 

maximale lengte met 1 m. Alle luchtkanaalleidingen moeten worden geïsoleerd om condensatie te 

voorkomen. Verlaag de binnendiameter van de buis niet. 

Wanneer de luchtinlaat en -uitlaat zich in een 

andere ruimte bevinden, moet elke ruimte een 

opening naar buiten hebben of ze moeten worden 

verbonden met een openingsoppervlak van ten 

minste 300 mm2 om druk te kunnen compenseren. 

Luchtstroom richting 

afvoer 

 

Luchtstroom richting 

aanvoer 
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12 WATER AANSLUITING 

 

De koudwateraansluiting moet worden uitgevoerd volgens het bovenstaande schema. De maximaal toegestane druk in 

het watersysteem is 4 bar, een veiligheidsventiel (inlaatcombinatie) met een maximale druk van 6 bar kan worden 

gebruikt. (optinoneel expansievat voor de 230L-tank moet minstens 12L volume hebben en voor de 300L tank 18L). 

Houdt uiteraard de vigerende normen en wetgeving aan. De warmwateraansluiting kan rechtstreeks worden afgetapt of 

kan worden uitgebreid met een circulatiepomp. De retour van het circulatiesysteem kan worden aangesloten op de 

verbinding gemarkeerd met "E" in schema "10. Systeem afmetingen ". 

Tijdens snelle waterverwarming kan een kleine waterlekkage op de veiligheidsklep optreden. Dit is niet het gevolg van 

schade, maar als gevolg van een normale wateruitzetting. Dit water moet worden afgevoerd naar de afvoer. 

In het geval van een aangesloten zonnecollector of een andere warmtebron op de interne warmtewisselaar, moet 

worden zeker gesteld dat de druk in de warmtewisselaar nooit hoger zal zijn dan 5 bar. Er moet ook zeker gemaakt 

worden dat het water de 80 ° C niet overschrijdt omdat anders beschadiging van interne componenten of warmtepomp 

kunnen optreden. In het geval dat de extra warmtewisselaar niet wordt gebruikt, moet deze worden gevuld met glycol 

om corrosie te voorkomen. Het is niet toegestaan om beide zijden van de warmtewisselaar aftesluiten om 

drukegalisatie mogelijk te maken. 

 

WAARSCHUWING! 
Onjuiste installatie van het apparaat kan leiden tot schade of storingen van het apparaat en verlies van 
rechten onder de garantie. 

 

WAARSCHUWING! 
Sluit het apparaat aan op het systeem met behulp van verwijderbare pijpverbindingen, zodat het apparaat 
eenvoudig kan worden verplaatst of verwijderd bij service en onderhoud zonder tussenkomst van een groter 
ingrijpen in het leidingsysteem. 

  

 

WAARSCHUWING! 
Bij het aansluiten van het apparaat op het verwarmingssysteem is het noodzakelijk om de vorming van een 
galvanisch koppel en daarmee samenhangende corrosie te voorkomen. Om het apparaat op het 
verwarmingssysteem aan te sluiten, is het VERPLICHT om de bijgevoegde overgangsstukken te gebruiken, ook 
moet het leidingsysteem elektrisch worden geaard. In het geval van een defect als gevolg van een onjuiste 
apparaatverbinding, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid of garantie. 

  

 

WAARSCHUWING! 
Voordat het apparaat wordt ingeschakeld, moet het met water worden gevuld en moet het systeem volledig 
worden ontlucht. Open hiervoor alle warmwaterkranen en wacht totdat er water uit alle kranen stroomt. 
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WAARSCHUWING! 
Aan de achterkant van de unit bevindt zich een buisaansluiting voor condensafvoer. Bij hoog waterverbruik 
en hoge luchtvochtigheid kan meer dan een paar liter condenswater per dag voorkomen, dus deze aansluiting 
moet worden aangesloten op de afvoer van de afvoer. Deze pijp moet een afschot hebben van minstens 1 ° 
en moet altijd schoon zijn. 
 

  

 

WAARSCHUWING! 
Condensaatbuis moet eenmaal per maand worden gecontroleerd en eventueel worden schoongemaakt. 

  

 

De stroomaansluiting moet zich ten minste 1,5 m boven het de vloer bevinden, om directe waterspray te 
voorkomen die letsel of schade kan veroorzaken. Het stopcontact moet worden geaard, beveiligd met een 
16A-zekering en een aardlekschakelaar (max. 0,03A). De stroomkabel naar de voeding moet minimaal 3x2,5 
mm zijn. 
 

12.1  Zonnecollector installatie 

 

Marks: 

STT: zon-collectorsensor 

P: zoncircuit -circulatie pomp 

EV: zon-expansievat  

SV: overdruk ventiel 

FS: flow meter/klep 

SV: electronische veiligheids klep 

HW: warmwater 

DR: drainage 

 

 

 

 

 

 

 

Het zonnesysteem moet worden aangesloten op aanluitingen gemarkeerd met »B« en »D« op schema »10: apparaat 

afmetingen «. 

De zonnecirculatiepomp moet worden aangesloten op de aansluitingen gemarkeerd met »Solar pump«  . De bijgesloten 

temperatuursensor voor het zonnesysteem moet worden aangesloten op aansluitingen gemarkeerd met » Solar temp.«. 

De installateur moet de weerstand verwijderen en vervolgens de meegeleverde temperatuursensor voor het 

EV

SV

P

STT

3X1,5 mm2

2X0,75 mm2

S
O

LA
R

FS

DR

3X1,5 mm2

SV
HW
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zonnesysteem aansluiten. Op de heetwateruitlaat wordt geadviseerd om een elektronische veiligheidsklep te 

installeren, die water opent wanneer het te veel door het zonnestelsel wordt verwarmd. Dit elektronische 

veiligheidsventiel moet worden aangesloten op verbindingsklemmen, gemarkeerd met »Solardrainageklep«. Alle 

verbindingsklemmen zijn te vinden in de warmtepomp, onder de bovenste kunststof afdekking. 

Na installatie en aansluiting van het zonnesysteem moeten alle parameters voor het zonnesysteem worden 

gecontroleerd en correct worden ingesteld. Parameter / 01 moet worden ingesteld op »2« en parameter / 02 op »3«. 

Andere parameters worden beschreven in de tabel »parameters«. 

 

Bij het aansluiten van andere extra verwarmingsbronnen, bijvoorbeeld een gasverwarming of een biomassa-

verwarming, volg dan de bovenstaande stappen, maar pas de parameters aan: N01 van 0 naar 1, N11 van 0 naar 1, N03 

van 5 naar 20 en N10 van 84 naar 70 veranderen. Een gedetailleerde uitleg van de parameters wordt gegeven in 

hoofdstuk PARAMETERS. 

 

WAARSCHUWING! 

Het niet opvolgen van de bovenstaande instructies kan leiden tot een schade aan of defect van het apparaat. 

In dit geval gaan rechten onder de garantie verloren 
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13 TESTEN SYSTEEM 

13.1  Checklist voor de test 

1) Alle voorbereidingen voor de installatie zijn voltooid. 

2) Waterverwarmer is correct geïnstalleerd. 

3) De pijpleidingen en bedradingsaansluitingen zijn correct. 

4) De accessoires zijn correct geïnstalleerd. 

5) De afvoer is gedeblokkeerd. 

6) De thermische isolatie is intact. 

7) De aardingsdraad is correct aangesloten. 

8) De voedingsspanning is in overeenstemming met de nominale spanning van de warmtepomp. 

9) Er is geen obstakel bij de luchtinlaat en -uitlaat van het apparaat. 

10) Alle elektrische beveiliging werkt correct. 

11) De boiler is met water gevuld.  

 

PAS OP: 

Volg de onderstaande stappen voordat u het apparaat in gebruik neemt. 

Water toevoegen: Als het apparaat voor de eerste keer wordt gebruikt of na het legen van de tank opnieuw wordt 

gebruikt, zorg er dan voor dat de tank vol met water is voordat u de stroom inschakelt. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTITIE 

De kogelkraan bij de waterinlaat moet open zijn wanneer de unit in bedrijf is. 

  

 

WAARSCHUWING! 

Gebruik zonder water in de boiler kan leiden tot schade aan de elektrische bijverwarming. Voor dergelijke 

schade is de leverancier niet verantwoordelijk.. 
  

 

GEVAAR! 

Water boven 50 ° C kan ernstige brandwonden of zelfs de dood veroorzaken. Speciale aandacht moet worden 

besteed aan kinderen, gehandicapten en ouderen. 

  

 

WAARSCHUWING! 

Het niet opvolgen van de bovenstaande instructies kan leiden tot defecten aan het apparaat en tot ernstige 

materiële of menselijke schade. In dit geval gaan rechten onder de garantie verloren. 
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14 INSTELLINGEN 

Wanneer het apparaat op het watersysteem is aangesloten en met water is gevuld, kan het op de voeding worden 

aangesloten. 

De voeding mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact (16A, 230V / 50 Hz). 

14.1 Gebruik 

a) De toetsen 
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b) Introductie toetsen 

 AAN/UIT 

Met deze knop wordt het system uitgezet AAN/UIT. Als het apparaat is ingeschakeld, wordt de 

kleur van de toets rood. 

Verwarmings modi 

 Verwarming modus 

i. Tik op deze toets om de normale verwarmingsmodus te selecteren, de kleur van deze toets wordt 
rood. 
ii. Ga naar de functie voor het instellen van de fabrieksparameters door deze knop 10 seconden 
ingedrukt te houden 

 Intelligent modus 

Tik op deze toets om de intelligente verwarmingsmodus te selecteren, de kleur van deze toets 

wordt rood. 

 Eco verwarmings modus 

Tik op deze toets om de ECO-verwarmingsmodus te selecteren, de kleur van deze toets wordt 

rood. 

 Hoog behoefte-modus 

Tik op deze toets om de verhoogde behoefte verwarmingsmodus te selecteren, de kleur van 

deze toets wordt rood 

 Vakantie modus 

Tik op deze toets om het vakantie AAN / UIT-programma in te stellen, de kleur van deze toets 

wordt rood. 

 Klok  

Stel de timer en datum in. 

 /  OMHOOG/OMLAAG 

 

Verhoog / verlaag de ingestelde waarde.
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c) Status icons 

Status icon Betekenis Status icon Betekenis 

 

volume warmwater in de 

boiler 

 toets blokkering 

 unit heeft WIFI connectie  

 unit heeft »cloud« connectie. 

 vakantie functie is geactiveerd. 

 
getoond bij het instellen van 

de parameters 
 

gekozen eenheid voor temperatuur 

weergave ; Celcius 

 
getoond bij het tonen van de 

TOP/DOWN temp.  
 gekozen eenheid voor tijd weergave: 

minuten 

 getoond bij het tonen van de 

DOWN temp 
 

gekozen eenheid voor temperatuur 

weergave ; Fahrenheit 

 getoond bij het instellen van 

timer/clock  
 

gekozen eenheid voor tijd weergave : 

seconden 

 
toont temperatuur of 

parameter waarde  
 toont DOWN temperatuur of kloktijd 
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15 GEBRUIKSHANDLEIDING 

15.1 Voorbereiding 

1) De controller blijft de parameters gedurende 15 seconden inladen. 

2) Zorg ervoor dat de boiler met water gevuld is. 

3) Als er 1 minuut lang geen bewerking plaatsvindt, wordt het toetsenbord donker. U kunt op een willekeurige toets 

 tikken om deze op te laten lichten. 

                                                                   

15.2  AAN/UIT zetten 

                                                                   

Wacht 15 sec 

secsecsecon 

Druk 2 sec op de   toets om 

het systeem aan te zetten 

Druk 2 sec op de    toets om 

het systeem uit te zetten 
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15.3  Modus selectie 

1) Het apparaat heeft vier werkingsmodi: Verwarmingsmodus, Eco-verwarmingsmodus, Automatische modus 

en Hoge behoefte modus. 

Verwarming modus: 

Hierbij zal de warmtepomp en elektrische 

verwarmer worden gecombineerd. De 

elektrische verwarming werkt met vertraging 

(200min) 

 

Automatische modus: 

Afhankelijk van de inlaattemperatuur zal het 

apparaat schakelen tussen de warmtepomp en 

de elektrische verwarming 

 

 

 

ECO-verwarmingsmodus 

Waterverwarming gebeurt alleen met de 

warmtepomp. 

 

 

 

Hoge behoefte modus: 

 waterverwarming wordt zowel door de 

compressor als door de elektrische verwarming 

uitgevoerd. De elektrische verwarming start 

onmiddellijk 
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2) Selectie modi 

Toest   of  of  of  om de juiste modus te kiezen. 

                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                 

 

Toets   

Toets   

Toets   

Toets   
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15.4  Instellen doeltemperatuur 

Druk in het hoofdmenu op de toets "OMHOOG / OMLAAG" om de doeltemperatuur in te stellen. 

                                                                                      

 

 

                                                                                      

 

OPMERKING 

1) Nadat u de parameterwaarde heeft gewijzigd, tikt u op de toets "      " de controller slaat de nieuwe 
waarde NIET op en keert terug naar de hoofdinterface; 
2) Nadat de parameterwaarde is gewijzigd en er binnen 5 seconden geen bewerking plaatsvindt, slaat het 
systeem de wijziging automatisch op en keert terug naar het hoofdmenu. 

  

 

In tijden van minder warmwaterverbruik (bijv. 'S nachts), wordt het aanbevolen om een lagere 

doeltemperatuur in te stellen. Dit verminderd warmteverliezen, vorming van kalkaanslag en 

elektriciteitsverbruik. 

Toets op  of , dan zal de 

doeltemperatuur  worden getoond en  

zal knipperen 

Toets  of  om de 

doeltemperatuur in te stellen 

 

Toets  om de nieuwe temperatuur vast 

te leggen en uit het menu te aan 
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15.5  Ver- en ontgrendelen 

Tik in het hoofdmenu op de toets "AAN / UIT" en houd deze 5 seconden ingedrukt, het toetsenbord wordt vergrendeld 

en er verschijnt een slotpictogram. Wanneer het toetsenbord is vergrendeld, kunnen geen toetsen worden gebruikt. 

Om toetsen te ontgrendelen, tikt u op de toets "AAN / UIT" en houdt u deze 5 seconden ingedrukt, het toetsenbord 

wordt ontgrendeld. 

                                                                                                          

 

NOTITIE 

In geval van een alarm, ontgrendelt het display automatisch. 

15.6  Beschouw de bodem temperatuur van de boiler  

                                                                  

 

Toets   5 sec om het toetsenbord te vergrendelen. 

Toets   5 sec om het toetsenbord te ontgrendelen 

Toets    en houd deze 2 

seconde  ingedrukt  
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15.7  Datum en tijd instellen 

                                                                                          

 

 

                                                                                          

 

 

                                                                                          

Toets   2 seconden vasthouden, dan zal 

  knipperen 

Toets  of  om het uur te 

selecteren 

Toest   om het uur vast te leggen, dan zal  

 knipperen 

Toets   of  om de minuten te selecteren. 

Toets   om de minuut vast te leggen dan 

zal  knipperen 

Toets  of  om de 

maand  te  selecterenselcteren 
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Toets  om de maand vast te leggen , dan 

zal   knipperen 

Toets  of  om de dag te 

selcteren 

Toets  om de dag vast te leggen en 

verlaat het menu 
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15.8 Timer AAN/UIT instel. 

                                                                                                               
 

                                                                                                               

 

                                                                                              

 

NOTITIE 
De bedieningsstappen voor Timer2 aan / uit zijn hetzelfde als voor Timer1. 

Toets  2 seconden 

vasthouden, de  zal gaan  

knipperen na 5 seconden 
Toets  en  zal starten 

met  knipperen 

Toets  of  om het uur op timer 1 in 

te stellen. 

Toest  om het uur vast 

te leggen en  zal gaan 

knipperen 

Toets  of  om voor 

timer 1 de minuten in te 

stellen. 

Toets    om op te slaan en enter 1 »off«,  will start flashing 

Toets  of  om 

het uur op timer 1 »off« te 

zetten. 

Toets  om de uur 

waarde vast te leggen  zal 

gaan knipperen  

Toets

 

om de 

minuten 

waarde 

vast te 

leggen en 

voer 

timer 1 

AAN in  

Toets  of  om de 

minuten op timer 1 »off« te 

zetten 
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15.9  Annuleren timer ON/OFF 

                                                                                                                

 

NOTITIE 

Door de timer1 en timer2 ON / OFF-functie te annuleren, worden de tijdinstellingen van timer1 en timer2 

gewist en keren ze terug naar de standaardinstellingen. Volg de bovenstaande instructies om de timers 

opnieuw in te stellen »12.8 Timer AAN / UIT instelling« 

15.10 Check AAN/UIT timer  

                                                                                                               

Toets  2 seconden en  

start met knipperen binnen 5 

seconden. 

Toets   om de timer 1 en 

timer 2 functie te annuleren  

~~~ 

Toets  2 seconden, de 

ingestelde timer wordt 

automatisch getoond 

Toets  to exit 
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15.11 Vakantie modus instellen  

                                                                                                              

 

 

                                                                                                              

 

 

Wanneer het apparaat is 

ingeschakeld, kunt u de datum 

instellen waarop het apparaat 

automatisch wordt 

uitgeschakeld. 

 

Toets  de vakantie 

modus wordt actief en  

begint te knipperen  

Toets  of  om de 

maand in te voeren. Toets  

 om de maand waarde 

vast te leggen,  begint te 

knipperen 

Toets  of  om de dagwaarde aan te passen. 

Toets  om de dagwaarde vstteleggen en exit 

Nadat de dagwaarde is 

opgeslagen, is de vakantiefunctie 

actief. UIT wordt naast de klok 

weergegeven 

Nadat u de vakantiefunctie hebt 

ingesteld en het apparaat 

uitschakelt, wordt het apparaat 

ingeschakeld op de ingestelde 

datum van de vakantiefunctie. 

Op de hoofdinterface van de 

uitgezette eenheid wordt de 

datum van de vakantiefunctie 

weergegeven, naast de datum 

wordt ON weergegeven 
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15.12  Check- & annuleren vakantie functie  

                                                                                                             

 

Toets ,  begint te 

knipperen binnen 5s, de datum 

van de vakantiemodus wordt 

getoond  

Om de vakantie modus te  re-

setten: Stelt u de vakantie 

modus opnieuw zie 15.11 om 

te exitten toets . 

Om de vakantiemodus te 

annuleren, tikt u op een van 

de bedienings 

modustoetsen. (raadpleeg 

voor meer informatie »15.3 

Modusselectie«) 

Nadat u een van de knoppen 

voor de bedieningsmodus 

hebt geopend, verdwijnt het 

pictogram van de 

vakantiemodus. 
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15.13 Gebruikers parameters 

                                                                                                              

                                                                                                               

 

                                                                                                      

 

NOTITIE 
Gebruikers parameters zijn: d01 / d02/ d03/ d04/ g02/ g03/ g04/ E01/ E03/ n10/ r06 

Toets   10 seconden, 

 zal worden getoond 

Toets  of  om het 

wachtwoord »22« in te  

Tap  to enter parameter interface 

Toets  of  om de 

parameter code te selecteren die 

u wilt wijzigen.  

Bijvoorbeeld  ”d02”  

 

Toets  om in het invoer 

menu te bereiken en dit zal 

beginnen te knipperen  

Toets  of  om de waarde in te stellen en toets   om te bevestigen 

~~~ 

Toets  naar 

de exit      

Stappen voor het 

instellen van andere 

parameters zijn identiek 

als voor d02. 



 

28 

15.14 Fabrieks instellingen 

                                                                                                              
 

                                                                                                       

 

                                                                                

 

NOTITIE 
De stappen van andere parameterinstellingen zijn dezelfde als die van d02 . 

Toets  voor toegang tot het 

parameter menu  

Toets  of  om de code 

te selecteren die u wilt aanpassen 

Bijvoorbeeld  ”d” 

Toets  voor toegang tot het 

volgende menu “d01” zal gaan 

knipperen 

Toets of om 

de waarde van de 

parameter te bevestigen 

 Toets   ter 

bevestiging 

Toets  om 

het menu te 

verl;aten 

Toets  10 seconden,  

  verschijnt 

Toets  of  om het 

password : “66” in te geven  

Toets  of  om de aan te passen code te selecteren. Bijvoorbeeld ”d02”  

Toets  om de invoer te 

bevestigen de waarde zal 

gaan knipperen  
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15.15 Parameter upload instelling 

                                                                                                      

 

                                                                                                      
 

Toets   en enter parameter menu 

Toets  2 sec,  

wordt getoond 

Toets  2 sec, 

parameters zullen worden 

geupload van het 

»mainboard« naar de »wire 

controler«  

Toets  10 sec,   

verschijnt 

Toets  of  en voer 

password “22” in 

De upload actie is geslaagd 

als  wordt getoond. 

Upload actie is mislukt als 

 wordt getoond 
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15.16 Parameter download instelling 

                                                                                                      

 

                                                                                                      
 

 

Toets   om in het parameter menu te 

komen 

Toets  2 seconden, 

 wordt getoond 

Toets , de parameters 

zullen worden  gedownload 

van »wire controller« naar het 

»main board«. 

Toets  10 sec,   

wordt getoond 

Toets  of  voer 

password “22” in 

De download actie 

geslaagd als   wordt 

getoond 

De download actie is 

mislukt als  wordt 

getoond  
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15.17 Ventilatie instelling 

Dankzij verschillende ventilatie-instellingen kunnen we minder ventilatorvermogen gebruiken. We kunnen 

kiezen uit volledig ventilatorvermogen en half ventilatorvermogen. Met de ventilatiemodus kunnen we de 

ventilator van stroom voorzien, ook al heeft de warmtepomp verwarmd sanitair water op de gewenste 

temperatuur en werkt de compressor niet. 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTITIE 
Bij gebruik van een halve ventilator moet parameter / 01 op 0 worden ingesteld. Bij gebruik van externe 
warmtebronnen (dat wil zeggen zonneboiler) vervalt de optie om de ventilatie op halve snelheid te 
gebruiken.  

 

Toets  5 

seconden, het icon 

 zal verschijnen 

Toets  5 

seconden het icon 

 zal 

verschijnen 

Toets  5 seconden het 

icon  zal verdwijnen. 
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16 PARAMETERS 

⚫ Service Parameters 

Nr betreft Code Para. Value Range 

1 To set the use of /005 (OUT5) port 

/ 

/01 2 

0 – low fan 
1 – circulate pump 
2 – solar pump 
3 – recovery valve 
4 – cooling output 

2 To set the use of /006 (CN6) port /02 3 

0 – run indicator 
1 – circulate pump 
2 – solar pump 
3 – drainage valve 

3 
compensatie voor de omgevingstemperatuur mogelijk 
maken 

C 

C01 0 0-No/1-Yes 

4 Maximale compensatie  C02 5 1~10℃ 

5 Compensatie C03 -1 -5~5℃ 

6 Omgevingstemperatuur van de startcompensatie C04 5 -30~30℃ 

7 Start temperatuur ontdooicyclus 

d 

d01 -3℃ -30~0℃ 

8 Beëindig de ontdooitemperatuur d02 13℃ 2~30℃ 

9 Min. tijd tussen twee ontdooicycli d03 45min 30~90min 

10 Max. tijdsduur van ontdooien d04 8min 1~12min 

11 Min. duur van economisch ontdooien d05 3min 1~10min 

12 Ontdooimodus d06 0 0~2 

13 
Minimale omgevingstemperatuur (binnendeel) voor het 
opstarten van de ontdooimodus 

d07 4℃ -10~20℃ 

14 Desinfectie: temperatuur 1x per week 

g 

g01 60℃ 30~70℃ 

15 Desinfectie: looptijd g02 0min 0~90min 

16 Desinfectie: tijd op hoge temperatuur starten g03 0h 0~23h 

17 Desinfectie: cyclustijd van bij hoge temperatuur g04 99D 7~99D 

16 Elektronische expansieklepmodus 

E 

E01 1 0-Manual/1-Auto 

18 Superheat temperature target  E02 5 -20~20℃ 

19 Uitgangsstand van de expansieklep E03 350 0~500 

20 Minimale positie van de expansieklep E04 60 0~500 

21 Positie van de expansieklep tijdens ontdooien E05 480 0~500 

22 Ambient temperature to fix the Expansion valve position E06 -10 -30~30℃ 

23 Expansion valve position(fixed)  E07 100 0~500 

24 Automatisch opnieuw opstarten 

H 

H01 1 0-No/1-Yes 

25 Keukenmodus inschakelen (gereserveerd) H02 0 0-No/1-Yes 

26 De warmtebron van de unit (gereserveerd) H03 0 0-Air/1-water 

27 Wachttijd voor het opstarten van de waterpomp H04 1 1-30min 

28 Onafhankelijke koeling mogelijk is (gereserveerd) H05 0 0-No/1-Yes 

29 Duur van onafhankelijke koeling (gereserveerd) H06 1h 1.0~5.0h 

30 Temperatuureenheid H07 0 0-℃/1-℉ 

31 Weergegeven watertemp. op het hoofdscherm  H99 0 
0 – real top temp. 
1 – up to set temp. 

32 Welke sensor wordt gebruikt om de zonne-modus te regelen 

n 

n01 0 0-bottom/ 1-top 

33 De minimale looptijd van de solarwaterpomp n02 15min 1-30min 

34 Temperatuurverschil voor de start van de solarwaterpomp n03 5℃ 0~20℃ 

35 De modus van temperatuurdaling 's nachts inschakelen n04 0 0-No/1-Yes 

36 De tijd om de temperatuurval 's nachts te starten n05 00h 00~23h 

37 De tijd om de temperatuurval 's nachts te beëindigen n06 06h 00~23h 

38 De startwaarde van de temperatuurval 's nachts n07 70℃ 40~90℃ 

39 Het eindverschil van de temperatuurval 's nachts n08 10℃ 1~40℃ 

40 Het instelpunt van de zonnedrainageklep (optioneel) n09 80℃ 50~90℃ 

41 Het stoppunt van de solarwaterpomp (max.boiler temp.) n10 84℃ 50~90℃ 

42 
Of de solarwaterpomp onafhankelijk kan werken van de 
warmtepomp 

n11 0 0-No/1-Yes 

43 
Boilerwatertemperatuur instelpunt (minimaal) 
 

r 

r01 45℃ 10~60℃ 

44 De setpoint van de keukenmodus (gereserveerd) r02 45℃ 40~48℃ 

45 Het temperatuurverschil in verwarmingsmodus r03 5℃ 1~20℃ 
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46 het instelpunt van de elektrische verwarming inschakelt r04 1 0-No/1-Yes 

47 Het instelpunt van de elektrische verwarming r05 55℃ 30~90℃ 

48 
De vertragingstijd voor het starten van de elektrische 
verwarming 

r06 200min 0~450min 

49 
Of u de elektrische verwarming inschakelt om de 
compressor te vervangen 

r07 1 0-No/1-Yes 

50 
De omgevingstemperatuur wanneer de elektrische 
verwarmer de compressor vervangt 

r08 -10℃ -20~10℃ 

51 
De omgevingstemperatuur van de elektrische verwarming 
begint zonder vertraging 

r09 10℃ 0~30℃ 

52 
De omgevingstemperatuur van de elektrische verwarming 
begint met vertraging 

r10 25℃ 10~40℃ 

54 De looptijd van de circulatiepomp r11 60s 0~255s 

55 
De minimale omgevingstemperatuur  waarbij de compressor 
mag werken. 

r12 -10℃ -5~-30℃ 

56 Verwarmingslimiet keukenmodus (gereserveerd) r13 56℃ 50~65℃ 

57 
De ingestelde temperatuur voor verwarming met 
zonnestroom ingeschakeld 

r r14 60°C 30~65℃ 

58 AAN / UIT-schakelaarstatus 

S 

S01 / CL/OP 

59 OHP-schakelaar (Oververhittingsbeveiliging) status S02 / CL/OP 

60 Systeem lage druk schakelaar status S03 / CL/OP 

61 Systeem hogedruk schakelaar status S04 / CL/OP 

62 Status van de testschakelaar van de elektrische verwarmer S05 / CL/OP 

63 Status van de waterstromingsschakelaar S06 / CL/OP 

64 Omgevingstemperatuur 

t 

t01 / -9~99℃ 

65 Bodemtemperatuur van de boiler t02 / -9~99℃ 

66 Toptemperatuur van de boiler t03 / -9~99℃ 

67 Temperatuur warmtewisselaar t04 / -9~99℃ 

68 Aanzuigtemperatuur t05 / -9~99℃ 

69 Zonboiler temperatuur t06 / -9~99℃ 

70 Compressor 

O 

O01 / ON/OFF 

71 Elektrische verwarming O02 / ON/OFF 

72 4-weg klep O03 / ON/OFF 

73 Hoge snelheid ventilator O04 / ON/OFF 

74 Hoge snelheid ventilator/ circulatie pomp/ solar pomp O05 / ON/OFF 

75 Indicator light/ circulatie pomp/ solar pomp O06 / ON/OFF 

76 EEV positie O07 / 0~500 

Let op: de bovenstaande parameters worden gebruikt voor niet-zonneboilers. 
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⚫ Gebruiker Parameters 

NO. Betreft Parameter Value Range 

1 Start temperatuur ontdooi periode d01 -3℃ -30~0℃ 

2 Eind temperatuur ontdooi periode d02 13℃ 2~30℃ 

3 Min.tijd tussen twee ontdooi periodes d03 45min 30~90min 

4 Max. ontdooitijd d04 8min 1~12min 

5 Disinfectie looptijd g02 0min 0~90min 

6 Starttijd hoog-temperature disinfectie g03 0h 0~23h 

7 De cyclus tijd hoog-temperature disinfectie g04 7D 7~99D 

8 Electrisch expansieklep modus e01 1 0-Manual/1-Auto 

9 Expansie klep initiele positie e03 350 0~500 

10 Stop temperatuur solarpomp n10 84℃ 50~90℃ 

11 Vertragingstijd opstart elektrische verwarming r06 200min 0~450min 

 

NOTITIE 

De warmtepomp werkt het meest economisch als deze niet altijd tot de maximaal toelaatbare 

temperatuur van het water in het reservoir hoeft te worden verwarmd. Hoe lager de temperatuur in de 

boiler, des te lager de kosten voor waterverwarming. Daarom is het aan te raden de parameter »r01« 

iets lager in te stellen dan de fabrieksinstelling, bijv. tot 45 ° C. Laat de desinfectiemodus toe om het 

water één keer per maand op 60 ° C te verwarmen met behulp van de elektrische verwarming. 
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16.1 Omschrijving parameters 
d01: start ontdooitemperatuur 
Wanneer spoeltemperatuur < parameter d01, zal het toestel gaan ontdooien. 
d02: Einde ontdooitemperatuur 
Wanneer spoeltemperatuur> parameter d02, zal het apparaat het ontdooien stoppen. 
d03: Vertragingstijd tussen 2 ontdooicycli 
Na de vorige ontdooiing start de volgende ontdooiing na een bepaalde tijd (parameter d03). 
d04: Max. Duur van ontdooien 
Als het ontdooien een bepaalde tijd heeft geduurd (parameter d04), ongeacht de temperatuur van de warmtewisselaar, zal het 
apparaat de ontdooifunctie verlaten. 
g02: Looptijd ontsmetten 
Deze parameter is om de looptijd van desinfectie in te stellen 
g03: de tijd om desinfectie bij hoge temperaturen te starten 
Met deze parameter kunt u de tijd van desinfectie instellen. 
g04: De cyclustijd van desinfectie bij hoge temperatuur 
Deze parameter is om de cyclusperiode tussen desinfecties in te stellen. 
E01: Elektronische expansieklepmodus 
E01 = 0, wanneer het apparaat in de verwarmingsmodus staat, wordt de elektronische expansiepositie handmatig geregeld; 
E01 = 1, wanneer het apparaat in de verwarmingsmodus staat, wordt de elektronische uitzettingspositie automatisch geregeld; 
E03: Expansieve klepinitiatiestand 
Parameter E03 wordt bepaald door testen 
n10: het eindpunt van de solarwaterpomp 
Als de bodemtemperatuur of de toptank T02 / T01 (afhankelijk van n01) de waarde van parameter n10 bereiken, stopt de 
solarpomp. 
r06: De vertragingstijd voor het starten van de elektrische verwarming 
Wanneer de compressor heeft gedraaid voor parameter ro6 en de temperatuur van de bovenste tank is nog steeds lager dan de 
streeftemperatuur, dan zal de elektrische verwarmer opstarten. 
 

17 PROBLEEM OPLOSSING 
Code Probleem Reden Oplossing 

P01    Boiler bodemsensor De temp. sensor is open of kortgesloten Check of vervang de sensor 

P02  Boiler top sensor De temp. sensor is open of kortgesloten Check of vervang de sensor 

P04   Buitentemp. sensor De temp. sensor is open of kortgesloten Check of vervang de sensor 

P034   Solar sensor De temp. sensor is open of kortgesloten Check of vervang de sensor 

P05 Leiding sensor failure De temp. sensor is open of kortgesloten Check of vervang de sensor 

P07 Aanzuig sensor failure De temp. sensor is open of kortgesloten Check of vervang de sensor 

E01 Hogedruk beveiliging 
De uitlaatdruk, hoge druk schakelaar actie Check hogedruk schakelaar en systeem 

circuit 

E02 Lagedruk beveiliging 
De aanzuigdruk is laag en de schakelaar werkt 
onder lage druk 

Check lagedruk schakelaar en systeem 
circuit 

E03 Oververhitting beveiliging 
Waterstroomvolume niet genoeg; elektrische 
verwarming werkt zonder water Check het flow volume 

E08 Communicatie fout 
Communicatiefout tussen de bedrade regelaar 
op afstand en het moederbord 

Controleer de draadverbinding tussen de 
bedrade regelaar op afstand en het 
moederbord 
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18 ELECTRISCH SCHEMA 

 
 
DI06-GND: sommige units hebben de mogelijkheid om energie te gebruiken van een  PV-systeem (fotovoltaïsch 
systeem). Wanneer GND en DI06 zijn aangesloten, probeert het apparaat het water in de tank te verwarmen tot de 
temperatuur die is ingesteld onder parameter r14. Als er geen contacten zijn, werkt het apparaat in normaal 
werkingsregime. 
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18.1 Temperatuur sensor weerstand 
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19 COMPONENTEN 
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No. Name Product code 

1 Boilertank 230 of 300L  

2* Electrisch verwarmings element 1800W  

3 PCB behuizing  

4 Connector  

5* Display  

6* Transformer  

7* Hoofdbesturing (PCB)  

8* Ventilator capacitor  

9 Condenser retour leiding   

10 Condenser inlaat leiding   

11 Verdamper inlaat leiding  

12 Gas inlaat leiding  

13 Gas retour leiding  

14* 4 – weg klep  

15 Compressor bevestiging  

16 Strengthen holder  

17 Compressor rubber dempers  

18 Compressor plaat  

19 Condensate plaat  

20 PCB deksel  

21 Hoofd afdekking  

22* Centrifugale motor ventilator  

23 Houder verdamper  

24 Houder ventilator  

25* Compressor capacitor  

26* Expansieklep  

27* Compressor  

28 Compressor bevestiging  

29* Verdamper  

* Hoge druk schakelaar  

* Lage druk schakelaar  

* Temperatuur. sensor (all)  

* Voedings kabel  

* Magnesiumanode  

* Alle posities gemarkeerd met ster zijn beschikbaar als reserveonderdelen. 
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20 ONDERHOUD, STORINGEN & OPLOSSINGEN 

20.1 Onderhoud door gebruiker 

Indien rekening gehouden wordt met de instructies voor installatie en gebruik, zal het apparaat werken zonder grote 
verstoringen/of extra onderhoud. 
Als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt (het apparaat wordt uitgeschakeld), dient u het 
apparaat periodiek (om de 14 dagen) inteschakelen en minstens 30 minuten laten lopen. 
In bepaalde periodes (vooral tijdens de winter) en in specifieke omstandigheden in de ruimte (temperatuur, 
vochtigheid) waar de unit is geïnstalleerd, zal de hoeveelheid condensaat variëren. Soms zal er veel condensaat zijn, 
soms helemaal geen condensaat. Dit betekent niet dat het apparaat niet goed functioneert. De hoeveelheid condensaat 
is afhankelijk van de relatieve vochtigheid en de tijd van de werking van de unit. 
De gebruiker is geacht om de volgende onderhoudsinstructies op te volgen.  
Goed en adequaat onderhoud van de apparatuur is een voorwaarde voor het erkennen van garantie. 
 

 

WAARSCHUWING! 

Controleer periodiek de (maandelijkse) aansluiting voor condensaatafvoer. In geval van verstopping, maak 

het op de juiste manier schoon. 

  

 

WAARSCHUWING! 

Zorg voor een schone werkomgeving voor de warmtepompen. Inspecteer en reinig het gebied waar de 

warmtepomp zich bevindt periodiek. Op deze manier vermindert u de frequentie van het reinigen van de 

verdamper en zorgt u voor een soepele en optimale werking van uw warmtepomp. 

  

 

WAARSCHUWING! 

Voorzover de installatie zich in een ruimte bevindt waar veel stof of as aanwezig is of lekken van vluchtige 

en brandbare of andere ongewenste stoffen, hout of pelletkachel, verdient het de voorkeur om de 

luchtinlaat van de warmtepomp vanuit een andere ruimte regelen. Stof en as worden afgezet op de 

verdamper en in de warmtepomp, wat kan leiden tot storingen in de warmtepomp. Lekken van ontplofbare 

stoffen kan leiden tot ontploffing of brand. 

  

 

WAARSCHUWING! 

Controleer periodiek (elke 6 maanden) de aansluitingen (stroom, water, koelmiddel) op de warmtepomp. 

Let op mogelijke lekken van water of koelmiddel. Inspecteer ook de vuilvanger (maandelijks). In het geval 

dat de vuilvanger niet regelmatig wordt schoongemaakt, kan deze verstopt raken. Inspecteer periodiek 

(maandelijks) de terugslagklep op de koudwaterlijn; tap voorzichtig wat water af ter controle. 

  

 

WAARSCHUWING! 

In geval van verstopping of bevriezing van bepaalde onderdelen, moet u de unit uitschakelen, de stekker uit 

het stopcontact halen en onmiddellijk contact opnemen met de klantenservice. 

  

 

WAARSCHUWING! 

In geval van geur of ongebruikelijke geluiden, schakelt u  het apparaat onmiddellijk uit en neem contact op 

met de klantenservice. 

  

 

WAARSCHUWING! 

Als de unit zich in de kamer bevindt, waar de temperatuur onder het vriespunt kan komen (< 0 ° C) en de 

warmtepomp gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt, moet de unit worden geleegd. Anders kan 

schade aan de boiler of elektrische verwarming optreden. 

  

 

WAARSCHUWING! 

Regelmatige reiniging van waterreservoir en elektrische verwarmer (tijdens vervanging van Magnesium-

anode of inspectie) is vereist om een efficiënte werking van de warmtepomp te garanderen. 
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WAARSCHUWING! 

Magnesiumanodes moeten om de 12 maanden worden geïnspecteerd en indien nodig worden vervangen 

(verplichte vervanging om de 24 maanden) om de levensduur van de boiler te garanderen en te verlengen. 

Een gekwalificeerde persoon verwijdert de gebruikte anode en installeert een nieuwe anode. Controleer na 

vervanging of de anode goed is aangesloten. Anders vervalt de garantie op de boiler. Zorg dat u het 

onderhoud kunt aantonen middels facturen. 

  

 

WAARSCHUWING! 

Neem in geval van storing contact op met de bevoegde klantenservice. Defecte onderdelen kunnen alleen 

worden vervangen door originele onderdelen. REPAREER HET APPARAAT NOOIT ZELF! In geval van 

ongeoorloofde toegang tot het apparaat of vervanging van defecte onderdelen door niet-originele 

onderdelen, is de fabrikant niet aansprakelijk en vervallen garantie aanspraken. 

  

 

WAARSCHUWING! 

GEBRUIKER IS VERPLICHT OM BOVENSTAANDE INSTRUCTIES VOOR ONDERHOUD TE VOLGEN. IN GEVAL 

VAN STORING VAN HET APPARAAT OF VERWONDINGEN ALS GEVOLG VAN ONJUIST OF ONVOLDOENDE 

ONDERHOUD DOOR DE GEBRUIKER, IS DE FABRIKANT NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE 

VEROORZAAKTE SCHADE OF GEVOLGEN. 

20.2  Regulier jaarlijks onderhoud 

Voor een optimale werking en een lange levensduur van het apparaat moet regelmatig jaarlijks onderhoud worden 

gepleegd. Bij de aankoop van het apparaat stemt de gebruiker ermee in om regelmatig onderhoud uit te laten voeren 

door een gespecialiseerde servicedienst. Enkele van de belangrijkste items met regelmatige jaarlijkse service zijn: 

- Inspectie magnesium-anode  

- Leiding- en draad apparaataansluitingen 

- Expansievatdruk inpectie (indien van toepassing) 

- Reiniging van condensaatafvoerleidingen 

- Koud waterinlaatfilter reiniging 

- Koelmiddel druk controle systeem 

- Functionele test en apparaatinspectie 

- Inspectie elektrische verwarming 

- Controle werking elektronische elementen (compressor, ventilator, circulatiepomp, overloopventiel, wisselklep ...) 
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20.3 Problemen - oplossen 

 

 

 

Problemen Oorzaak Oplossingen 

Apparaat werkt niet 

1. geen voeding 

2. voedings aansluiting 

3. voedings zekering 

1. Schakel de voedingsschakelaar uit en 

controleer de voeding. 

2. Bekijk de reden en herstel deze. 

3. Vervang de zekering na controle. 

Hogedrukzijde van 

de compressor 

hoger dan normaal 

1. Te veel koelmiddel 

2. Te weinig warmte op de verdamper 

1. Neem contact op met uw lokale service.  

Laat koelmiddel aftappen. 

2. Maak de verdamper schoon. 

Lage drukzijde van 

de compressor 

lager dan de 

normale waarde 

1. te weinig koelmiddel 

2.  Het filter of de capillair is 

geblokkeerd 

1. Contact your local service. Check if the 

system is leaking and fill the system with 

refrigerant. 

2. Contact your local service. Change the 

capillary or filter 

1. Neem contact op met uw lokale service. 

Controleer of het systeem lekt en laat 

koelmiddel bijvullen 2. Neem contact op 

met uw lokale service. Verander het capillair 

of filter 

Er komt geen warm 

water uit het het 

systeem 

 

1. Waterkraan is gesloten (toevoer) 

2. Waterdruk is te laag 

3. Inlaatklep is gesloten 

 

1. Het wordt weer normaal nadat 

leidingwater is geleverd. 

2. Laat het apparaat draaien als de 

waterdruk hoger is. 

3. Open de inlaatwaterklep. 



 

 

Garantie verklaring 

Wij verklaren hierbij dat: 

- Dat het apparaat tijdens de garantieperiode correct zal werken vermits gebruikt in overeenstemming met het doel en 
de gebruiksaanwijzing; 

- wij zullen op uw verzoek in principe binnen 60 dagen na de datum van kennisgeving van de storing, indien dit binnen 
de garantieperiode wordt gedaan, zorgen voor het herstellen van de defecten en tekortkomingen van het apparaat, die 
een niet-juiste werking van het apparaat veroorzaken. 

- Garantie is alleen van toepassing op componenten die zijn geïnstalleerd en zijn ingesloten op het geleverde apparaat, 
voor componenten die worden gemonteerd aan installatie: (filter, veiligheidsventiel, expansievat, circulatiepomp, ...), 
moet de garantie worden gegarandeerd door de leverancier van deze componenten. (de verkoper of installateur van de 
extra apparatuur). 

Het apparaat, dat niet binnen de periode van 60 dagen zal worden gerepareerd, zal op uw verzoek worden vervangen 
door een nieuw exemplaar. De garantie begint op de datum van de verkoop in de detailhandel, te bewijzen met een 
geldige factuur of een bevestigd garantiebewijs (naam, adresgegevens, handtekening van de verkoper en installateur en 
datum van de verkoop en installatie). 

Garantie is geldig in de EU. Regelmatige jaarlijkse service onder garantietermijn is verplicht, ook na de garantie periode 
wordt deze aanbevolen. In het geval van niet uitgevoerde regelmatige jaarlijkse service vervalt de garantie aanspraken 
op het apparaat. Als bewijs van uitgevoerde regelmatige jaarlijkse services dienen facturen van de uitgevoerde service 
en een bevestigd garantiecertificaat. 

Garantievoorwaarden: 

- 2 jaar op volledige unit (tenzij op factuur een andere termijn is aangegeven) 

- 5 jaar op geëmailleerde boiler, vermits: 

• Magnesium anoden jaarlijks zijn gecontroleerd 

• Magnesium anoden elke 24 maanden werden vervangen 

• De instructies voor het voorkomen van galvanische corrosie werden gevolgd 

 

Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen: 

- Het apparaat werd niet geinstalleerd en/of gebruikt in overeenstemming met de bijgevoegde handleidingen 

- Installatie en / of eerste start van het apparaat werd niet uitgevoerd door een bevoegde persoon 

- Reparaties werden uitgevoerd door een niet-geautoriseerde bedrijf/persoon 

- Onachtzaam gebruik van het apparaat 

- Schade veroorzaakt door mechanische schokken  

- Als er tijdens de garantieperiode geen regelmatige jaarlijkse services zijn uitgevoerd 

- Als er wijzigingen zijn aangebracht in de originele apparatuur of als het apparaat is gebruikt voor andere doeleinden 
dan die zijn opgegeven door de fabrikant 

- Als in het apparaat niet-originele onderdelen zijn geïnstalleerd 

 



 

 

 

 

- Als de magnesium-anodes niet om de twee jaar werden vervangen.  

- De garantie omvat geen filters, pakkingen, magnesiumanodes, andere verbruiksartikelen en jaarlijkse service. 

 

Reparatie tijdens de garantieperiode: 

Voor reparaties binnen de garantieperiode moet de klant een bevestigd garantiecertificaat, een originele factuur van de 
aankoop van een eenheid en de installatie ervan voorleggen. Bij het melden van fouten aan het apparaat, moet de klant 
de volgende informatie geven: apparaatmodel, defect, serienummer van product en aankoopdatum. 

Servicetijd: 

Dit is de tijdsperiode waarin we service, benodigdheden en reserveonderdelen leveren. Het wordt gerekend vanaf de 
datum van aankoop. De service termijn bedraagt de garantietermijn plus 3 jaar. In het geval van een verandering van 
het productmodel, bieden wij reserveonderdelen in dezelfde kleur tot twee jaar en met gelijkende kleur gedurende 3 
jaar na het verstrijken van de garantieperiode. 

De koper heeft het recht om garantie te verkrijgen na verstrijken van de garantie periode, als blijkt dat het een 
verborgen gebrek was in het product dat de schade heeft veroorzaakt. 

WARRANTY CERTIFICATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APPARAAT: 

TYPE:       SERIAL NR.:      

TYPE:       SERIAL NR.:      

TYPE:       SERIAL NR.:      

 

 

VERKOPER: (IN TE VULLEN DOOR VERKOPER)                STEMPEL: 

___________________________________________ 

(bedrijfsnaam) 

___________________________________________ 

(bedrijfsadres) 

Datum van verkoop: _____________________________ 

 
 
 

 
 
INSTALLATEUR: (IN TE VULLEN DOOR INSTALLATEUR)     STEMPEL: 

 

___________________________________________ 

(bedrijfsnaam) 

___________________________________________ 

(bedrijfsadres) 

Datum van installatie: _____________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UITGEVOERDE SERVICE: 

1. Service inspectie: 

Datum: _______________________, Bedrijf:__________________,    STEMPEL 

 

 

 

 

2. Service inspectie: 

Datum: _______________________, Bedrijf:__________________,    STEMPEL 

 

 

 

 

3. Service inspectie: 

Datum: _______________________, Bedrijf:__________________,    STEMPEL 

 

 

 

 

 

4. Service inspectie: 

Datum: _______________________, Bedrijf:__________________,    STEMPEL 

 

 

 

 

 

5. Service inspectie: 

Datum: _______________________, Bedrijf:__________________,    STEMPEL 

 

 

 


