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LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOOR DE
INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HANDLEIDING OP EEN
PLAATS WAAR U ZE KUNT TERUGVINDEN VOOR
LATERE NASLAG.
EEN VERKEERDE INSTALLATIE OF BEVESTIGING VAN
APPARATUUR OF TOEBEHOREN KAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK, KORTSLUITING, LEKKEN, BRAND
OF ANDERE SCHADE AAN DE APPARATUUR
VEROORZAKEN. LAAT DAAROM UITSLUITEND DAIKINTOEBEHOREN DIE SPECIAAL ONTWORPEN ZIJN
VOOR GEBRUIK MET DE UITRUSTING MONTEREN
DOOR EEN VAKMAN.
ALLE IN DEZE HANDLEIDING BESCHREVEN ACTIVITEITEN MOETEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EENy
ERKEND TECHNICUS.
DRAAG ALTIJD DE GEPASTE PERSOONLIJKE
BESCHERMING
(VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN,
VEILIGHEIDSBRIL, ...) BIJ HET UITVOEREN VAN EEN
INSTALLATIE, ONDERHOUD OF SERVICE AAN DE
UNIT.
RAADPLEEG BIJ TWIJFEL OVER DE MONTAGEPROCEDURE OF HET GEBRUIK UW VERDELER VAN
DAIKIN-PRODUCTEN VOOR ADVIES EN INFORMATIE.
DE IN DEZE HANDLEIDING BESCHREVEN UNIT IS
UITSLUITEND ONTWORPEN VOOR INSTALLATIE
BINNENSHUIS EN VOOR OMGEVINGSTEMPERATUREN VAN 4°C TOT 35°C.
De Engelse tekst is de oorspronkelijke versie. Andere talen zijn
vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

INLEIDING
Algemene informatie
Onze welgemeende dank voor de aankoop van deze binnenunit.
De unit is het binnendeel van de lucht-water ERHQ of ERLQ-warmtepompen. Deze units zijn ontworpen voor installatie binnenshuis
tegen de muur. Zie "Keuze van de installatieplaats" op pagina 12. De
units kunnen worden gecombineerd met ventilatorconvectoren van
Daikin, vloerverwarmingstoepassingen, radiatoren op lage
watertemperatuur, verwarmingstoepassingen van water voor
huishoudelijk gebruik en de zonnekit voor toepassingen met warm
water voor huishoudelijk gebruik van Daikin.
Units voor verwarmen/koelen en units voor alleen verwarmen
De unitreeks bestaat uit twee hoofdversies: een versie voor
verwarmen/koelen (EKHBX) en een versie voor alleen verwarmen
(EKHBH).
Beide versies worden geleverd met een ingebouwde backupverwarming voor extra verwarmingscapaciteit bij koude buitentemperaturen. De backupverwarming dient ook als backup ingeval de
buitenunit gestoord is. De backupverwarmingsmodellen zijn verkrijgbaar voor een verwarmingscapaciteit van 3, 6 en 9 kW, en
– afhankelijk van de verwarmingscapaciteit – voor drie verschillende
voedingsspecificaties.
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Kit remote thermostaat (optie)

Model binnenunit

Capaciteit
backupverwarming

Nominale spanning
backupverwarming

EKHB*016BA3V3

3 kW

1x 230 V

EKHB*016BA6V3

6 kW

1x 230 V

Een optionele kamerthermostaat EKRTW, EKRTWA of EKRTR kan
op de binnenunit worden aangesloten. Raadpleeg de montagehandleiding van de kamerthermostaat voor meer informatie.

EKHB*016BA6WN

6 kW

3x 400 V

Mogelijke opties

EKHB*016BA9WN

9 kW

3x 400 V

EKHB*016BA6T1

6 kW

3x 230 V

EKHB*016BA9T1

9 kW

3x 230 V

LET OP

■

■

Een ERLQ0*BA-buitenunit kan alleen op een
EKHBH/X016BA-binnenunit worden aangesloten
(bodemplaatverwarming van buitenunit moet
worden geregeld door binnenunit).
Een ERHQ0*BA-buitenunit kan worden aangesloten op een EKHBH/X016BA-binnenunit of
een EKHBH/X016AA/AB-binnenunit (als een
bodemplaatverwarmingskit
vereist
is,
zie
"Mogelijke opties" op pagina 2).

EKBPHTH16A

EKHBH/X016AA/AB

Mogelijk

Niet toegelaten

EKHBH/X016BA

Mogelijk

Mogelijk

Aansluiting op een voeding met kWh-voordeeltarief
Deze apparatuur kan worden aangesloten op een systeem met een
voeding met kWh-voordeeltarief. Volledige besturing van de unit blijft
alleen maar mogelijk als de voeding met kWh-voordeeltarief van het
type is waarbij de voeding niet wordt onderbroken. Zie "Aansluiting
op een voeding met kWh-voordeeltarief" op pagina 20 voor meer
informatie.

Bestek van deze handleiding
Deze montagehandleiding beschrijft de procedures voor het omgaan
met,
installeren
en
aansluiten
van
alle
EKHBH/Xbinnenunitmodellen.

PH
3

EKBPHT16Y*

4

De installatie van de ERHQ of ERLQ-buitenunit met
warmtepomp wordt beschreven in de montagehandleiding van de buitenunit.

LET OP

1
2

Het gebruik van de binnenunit wordt beschreven in de
gebruiksaanwijzing van de binnenunit.
TA
1

Capaciteit warmtepomp

2

Vereiste verwarmingscapaciteit (plaatsafhankelijk)

3

Bijkomende verwarmingscapaciteit geleverd door de
backupverwarming

4

Evenwichtstemperatuur (kan worden ingesteld via de
gebruikersinterface, zie "Lokale instellingen" op pagina 25)

TA

Buitentemperatuur

PH

Verwarmingscapaciteit

Modelidentificatie
Binnenunit
EK

HB

X

016

AA

Capaciteit backupverwarming (kW)
Reeks

Aanduiding van koel-/verwarmingscapaciteit (kW) (a)

Een optionele EKHW*-tank voor warm water voor huishoudelijk
gebruik met ingebouwde elektrische boosterverwarming van 3 kW
kan worden aangesloten op de binnenunit. De tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik is beschikbaar in drie capaciteiten: 150,
200 en 300 liter. Zie de montagehandleiding van de tank voor warm
water voor huishoudelijk gebruik voor meer informatie.

Voor versies voor verwarmen/koelen (EKHBX) moet de lekbakkit
EKHBDP worden geïnstalleerd.
Voor meer informatie over de lekbakkit, zie "Installatie van de
lekbakkit EKHBDP (alleen voor EKHBX-modellen)" op pagina 14.

V3

Nominale spanning
backupverwarming:
V3 = 1P, 230 V
WN = 3P, 400 V
T1 = 3P, 230 V

Tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik (optie)

Lekbakkit (optie)

3

X = verwarmen en koelen,
H = alleen verwarmen
Hydro box
Europese Kit
(a) Zie voor de exacte waarden "Technische specificaties" op pagina 43.

Lekbakkit (optie)
EK

HB

DP

150

Lekbak
Hydro box
Europese Kit

Zonnekit voor tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik
(optie)
Raadpleeg de montagehandleiding van de zonnekit EKSOLHW voor
informatie over deze kit.

ACCESSOIRES

Kit digitale I/O-printplaat (optie)

Accessoires geleverd bij de binnenunit

Een optionele EKRP1HB digitale I/O-printplaat kan op de binnenunit
worden aangesloten en maakt het volgende mogelijk:

Zie afbeelding 1

■

remote alarm output

1

Montagehandleiding

■

verwarmen/koelen AAN/UIT-output

2

Gebruiksaanwijzing

■

bivalente werking (toelatingssignaal voor de extra ketel)

3

Afsluiter

4

Zelfklever bedradingsschema (binnenkant deksel binnenunit)

5

Bevestigingsschroef deksel binnenunit

Zie de gebruiksaanwijzing van de binnenunit en de montagehandleiding van de digitale I/O-printplaat voor meer informatie.
Zie het bedradingsschema of aansluitschema voor de aansluiting van
deze printplaat op de unit.
Montagehandleiding
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INFORMATIE

BETREFFENDE DE VEILIGHEID

■

De hier vermelde voorzorgsmaatregelen zijn onderverdeeld in vier
klassen. Zij gaan allemaal over heel belangrijke onderwerpen; volg
ze dus goed op.
Betekenis van de symbolen
VOORZICHTIG en LET OP.

U kunt uw handen verbranden als u de interne delen aanraakt.
Laat de interne delen een tijdje afkoelen tot hun normale
temperatuur of, als u ze toch meteen moet aanraken, draag dan
gepaste handschoenen om letsels te voorkomen.

GEVAAR, WAARSCHUWING,

GEVAAR

Voorzichtig
■

Sluit de aardleiding niet aan op een gas- of waterleiding, een bliksemafleider of een telefoonaarding.

WAARSCHUWING

Onvolledige aarding
veroorzaken.

Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien ze
niet wordt vermeden, kan leiden tot een fatale afloop of
ernstige letsels.
VOORZICHTIG

Wanneer de servicepanelen zijn verwijderd, kunt u gemakkelijk
in aanraking komen met onderdelen die onder stroom staan.
Laat de unit nooit alleen achter tijdens de installatie of service
wanneer het servicepaneel is verwijderd.

■

Raak de waterleidingen niet aan tijdens en onmiddellijk na
gebruik aangezien zij dan warm kunnen zijn. U kunt uw handen
verbranden. Laat de leidingen een tijdje afkoelen tot hun
normale temperatuur of draag gepaste handschoenen om
letsels te voorkomen.

■

Raak met natte vingers nooit een schakelaar aan. Wanneer u
een schakelaar met natte vingers aanraakt, kunt u een
elektrische schok krijgen.

■

Voordat u elektrische onderdelen aanraakt, dient u alle
voedingen die deze onderdelen van stroom voorzien, uit te
schakelen.

Waarschuwing
■

Scheur alle plastic zakken van de verpakking in stukken en gooi
ze weg zodat er geen kinderen kunnen mee spelen.

schokken

■ Bliksemafleider of telefoonaarding.
Het elektrisch potentiaal kan abnormaal hoog stijgen bij een
blikseminslag.
■

Installeer de voedingskabel op minstens 1 meter van tv- of
radiotoestellen om storingen in het beeld of de klank te
voorkomen.
(Afhankelijk van de radiogolven volstaat een afstand van
1 meter soms niet om ruis te voorkomen.)

Gevaar

■

elektrische

■ Waterleiding.
Harde plastic leidingen vormen geen goede aarding.

Geeft situaties aan die kunnen leiden tot ongevallen waarbij alleen de apparatuur of eigendommen schade oplopen.

Zet de stroomschakelaar uit alvorens u de elektrische klemonderdelen aanraakt.

kan

■ Gasleiding.
Ontbranding of ontploffing mogelijk bij gaslekken.

Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien ze
niet wordt vermeden, kan leiden tot lichte of redelijk zware
letsels. Dit kan ook worden gebruikt als waarschuwing voor
onveilige handelingen.
LET OP

Aard de unit.
Houd u bij de aardweerstand aan de lokale en nationale
regelgeving.

Geeft een dreigende gevaarlijke situatie aan die, indien ze
niet wordt vermeden, leidt tot een fatale afloop of ernstige
letsels.

■

Raak de interne delen (pomp, backupverwarming, enz.) nooit
aan gedurende en onmiddellijk na de werking.

■

Spoel de unit niet af. Dit kan kortsluiting of brand veroorzaken.

■

Installeer de unit niet op een van de volgende plaatsen:
■ In de aanwezigheid van dampen van mineraalolie, oliespray
of dampen.
De kwaliteit van de plastic onderdelen kan verminderen en
ze kunnen uit het toestel vallen of waterlekken veroorzaken.
■ Waar corrosieve gassen, zoals zwavelzuurgassen worden
geproduceerd.
Corrosie aan de koperen leidingen of gesoldeerde delen kan
leiden tot koelmiddellekken.
■ In de aanwezigheid van apparatuur die elektromagnetische
golven genereert.
Elektromagnetische golven kunnen het besturingssysteem
storen, zodat het toestel slecht zou werken.
■ In de aanwezigheid van mogelijke lekken van ontvlambare
gassen, van koolstofvezels of ontbrandbaar stof in de lucht of
waar wordt gewerkt met vluchtige ontvlambare stoffen, zoals
thinner of benzine.
Dergelijke gassen kunnen brand veroorzaken.
■ Waar de lucht een hoog zoutgehalte bevat.

Kinderen kunnen bij het spelen met een plastic zak per ongeluk
verstikken.

■ Waar de spanning sterk schommelt, zoals in een fabriek.

■

Ruim het verpakkingsmateriaal op een veilige manier op.
Verpakkingsmateriaal, zoals spijkers en andere metalen of
houten delen, kunnen steekwonden of andere letsels
veroorzaken.

■ In de aanwezigheid van zuur- of alkalinedampen.

■

Raak ongewenste vloeistoflekken nooit rechtstreeks aan. U zou
ernstige wonden kunnen oplopen door bevriezing.

■

Raak de koelmiddelleidingen niet aan tijdens en onmiddellijk na
gebruik aangezien zij dan warm of koud kunnen zijn, afhankelijk
van de staat van het koelmiddel in de koelmiddelleidingen, de
compressor en andere onderdelen van de koelmiddelcyclus. U
kunt uw handen verbranden of bevriezen als u de koelmiddelleidingen aanraakt. Laat de leidingen een tijdje afkoelen tot hun
normale temperatuur of, als u ze toch meteen moet aanraken,
draag dan gepaste handschoenen om letsels te voorkomen.
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■ In voertuigen of schepen.
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VOORBEELDEN

VAN TYPISCHE TOEPASSINGEN

De onderstaande voorbeelden van toepassingen zijn alleen bedoeld
ter illustratie.

Toepassing 1

Toepassing 2
Toepassing met alleen verwarmen zonder een op de binnenunit
aangesloten kamerthermostaat. De temperatuur in elke kamer wordt
geregeld door een klep op elk watercircuit. Warm water voor huishoudelijk gebruik wordt voorzien door de tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik die op de binnenunit is aangesloten.

Toepassing met alleen verwarmen met de op de binnenunit aangesloten kamerthermostaat.
1

2

3

4

5

8

6
T1

2

3

4

9
T3

M

T
1

T2

5

M1

6

11 12

7

M2

M3

FHL1
FHL2
FHL3
10

FHL1

7

FHL2
FHL3
1

Buitenunit

1

Binnenunit

2

Warmtewisselaar

3

Pomp

4

Afsluiter

5

6
FHL1..3
T

Verdeelstuk
(lokale levering)

1

Buitenunit

2

Binnenunit

Afsluiter

3

Vloerverwarmingslus

4

Kamerthermostaat
(optie)

5

Afsluiter

6

Verdeelstuk
(lokale levering)

T1..3

Individuele
kamerthermostaat (optie)

7

Afsluiter

M1..3

8

Gemotoriseerde 3wegsklep (geleverd bij
de tank voor warm
water voor
huishoudelijk gebruik)

Individuele
gemotoriseerde klep voor
het regelen van de FHL1lus (lokale levering)

9

Omloopklep
(lokale levering)

Pompwerking en verwarmen van ruimten
Wanneer de kamerthermostaat (T) op de binnenunit is aangesloten,
werkt de pomp (4) wanneer de kamerthermostaat een vraag om
verwarming stuurt. De buitenunit begint dan te werken om de in de
gebruikersinterface ingestelde doeltemperatuur van het uitgaand
water te bereiken.
Wanneer de kamertemperatuur boven het instelpunt van de thermostaat ligt, worden de buitenunit en de pomp stilgelegd.

10

Tank voor warm water
voor huishoudelijk
gebruik (optie)

Warmtewisselaar

11

Boosterverwarming

Pomp

12

Warmtewisselaarspiraal

FHL1..3

Vloerverwarmingslus

Pompwerking
Sluit de thermostaatdraden aan op de juiste aansluitklemmen (zie "Aansluiting van de thermostaatkabel" op
pagina 19) en configureer de DIP-schakelaars juist (zie
"Configuratie van de installatie van de kamerthermostaat"
op pagina 23).

Zonder op de binnenunit (2) aangesloten thermostaat kan de pomp
(4) worden geconfigureerd om te werken zolang de binnenunit is
ingeschakeld, of tot de vereiste watertemperatuur is bereikt.
LET OP

Meer informatie over de configuratie van de pomp
vindt u in "Configuratie van de pompwerking" op
pagina 23.

Verwarmen van ruimten
De buitenunit (1) zal werken om de op de gebruikersinterface
ingestelde doeltemperatuur van het uitgaand water te bereiken.
LET OP

Wanneer de circulatie in elke ruimteverwarmingslus
(FHL1..3) door op afstand gestuurde kleppen (M1..3)
wordt geregeld, moet een omloopklep (9) worden
voorzien om te voorkomen dat de beveiliging met
stromingsschakelaar wordt geactiveerd.
De omloopklep moet worden gekozen zodanig dat de
minimum waterstroom vermeld in "Waterleidingen" op
pagina 14 altijd verzekerd is.
Kies een omloopklep met drukverschilregeling.

Montagehandleiding
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Verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik

1

Buitenunit

Wanneer verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik is
ingeschakeld (handbediend door de gebruiker of automatisch door
een weektimer), wordt de doeltemperatuur van het warm water voor
huishoudelijk gebruik bereikt door een combinatie van de warmtewisselaarspiraal en de elektrische boosterverwarming.

2

Binnenunit

3
4

Wanneer de temperatuur van het warm water voor huishoudelijk
gebruik onder het door de gebruiker ingestelde instelpunt ligt, wordt
de 3-wegsklep geactiveerd om het water voor huishoudelijk gebruik
met de warmtepomp te verwarmen. Bij een grote vraag naar warm
water voor huishoudelijk gebruik of een wanneer de temperatuur voor
het warm water voor huishoudelijk gebruik op een hoge waarde is
ingesteld, kan de boosterverwarming (11) bijkomend verwarmen.
LET OP

De binnenunit kan zo worden geconfigureerd dat het
warm water voor huishoudelijk gebruik bij lage buitentemperaturen uitsluitend door de boosterverwarming
wordt verwarmd. De volledige capaciteit van de
warmtepomp is dan beschikbaar voor de verwarming
van ruimten.
Meer informatie over de configuratie van de tank voor
warm water voor huishoudelijk gebruik bij lage
buitentemperaturen vindt u in "Lokale instellingen" op
pagina 25, lokale instellingen [5-02] tot [5-04].

10

Tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik
(optie)

Warmtewisselaar

11

Boosterverwarming

Pomp

12

Warmtewisselaarspiraal

5

Afsluiter

13

6

Verdeelstuk
(lokale levering)

Gemotoriseerde
2-wegsklep
(lokale levering)

7

Afsluiter

FCU1..3

Ventilatorconvector (optie)

8

Gemotoriseerde
3-wegsklep (geleverd bij
de tank voor warm
water voor huishoudelijk
gebruik)

FHL1..3

Vloerverwarmingslus

T

Kamerthermostaat
met schakelaar
verwarmen/koelen (optie)

Pompwerking en verwarmen en koelen van ruimten
Afhankelijk van het seizoen kiest de klant op de kamerthermostaat
(T) verwarmen of koelen. Deze keuze is niet mogelijk via de
gebruikersinterface.
Wanneer de kamerthermostaat (T) verwarmen/koelen vraagt, begint
de pomp te werken en wordt de binnenunit (2) in de "verwarmingsstand"/"koelstand" geschakeld. De buitenunit (1) begint te werken om
de doeltemperatuur van het uitgaande warme/koude water te
bereiken.
In de koelstand gaat de 2-wegsklep (13) dicht om te voorkomen dat
koud water in de vloerverwarmingslussen (FHL) wordt gestuurd.

Toepassing 3
Toepassing voor verwarmen en koelen van ruimten met de op de
binnenunit aangesloten voor verwarmen/koelen ingestelde kamerthermostaat. Verwarmen door middel van vloerverwarmingslussen
en ventilatorconvectoren. Koelen alleen door middel van de
ventilatorconvectoren.
Warm water voor huishoudelijk gebruik wordt voorzien door de tank
voor warm water voor huishoudelijk gebruik die op de binnenunit is
aangesloten.
6

LET OP

Sluit de thermostaatdraden aan op de juiste aansluitklemmen (zie "Aansluiting van de thermostaatkabel"
op pagina 19) en configureer de DIP-schakelaars juist
(zie "Configuratie van de installatie van de
kamerthermostaat" op pagina 23).

LET OP

De bedrading van de 2-wegsklep (13) verschilt voor
een NC-klep (normaal gesloten) en een NO-klep
(normaal open)! Sluit de juiste aansluitpunten aan
zoals aangegeven in het bedradingsschema.

De kamerthermostaat bepaalt de AAN/UIT-instelling van
verwarmen/koelen; dit is niet mogelijk met de gebruikersinterface op
de binnenunit.
Verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik
T

Verwarming van water voor huishoudelijk gebruik gebeurt zoals
beschreven in "Toepassing 2" op pagina 4.
FCU1

1

2

3

4

5

8

13

FCU2
FCU3

M

7

M

11 12

FHL1
FHL2
FHL3
10
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Toepassing 4
Toepassing voor verwarmen en koelen van ruimten zonder op de
binnenunit aangesloten kamerthermostaat, maar met de kamerthermostaat voor alleen verwarmen (ingesteld op alleen verwarmen)
voor de regeling van de vloerverwarming en de thermostaat voor
verwarmen/koelen voor de regeling van de ventilatorconvectoren.
Verwarmen door middel van vloerverwarmingslussen en ventilatorconvectoren.
Koelen
alleen
door
middel
van
de
ventilatorconvectoren.
6

9

Wanneer de unit in de koelstand staat, is de 2-wegsklep (13)
gesloten om te voorkomen dat koud water in de vloerverwarmingslussen (FHL) wordt gestuurd.
Wanneer meerdere lussen in het systeem door op afstand
gestuurde kleppen worden afgesloten, moet mogelijk een
omloopklep (9) worden gemonteerd om te voorkomen dat
de beveiliging met stromingsschakelaar wordt geactiveerd.
Zie ook "Toepassing 2" op pagina 4.
De bedrading van de 2-wegsklep (13) verschilt voor een
NC-klep (normaal gesloten) en een NO-klep (normaal
open)! Sluit de juiste aansluitpunten aan zoals aangegeven in het bedradingsschema.
Via de gebruikersinterface op de binnenunit wordt de AAN/UITinstelling van verwarmen/koelen bepaald.

T4

T5
T6

Toepassing 5

FCU1
FCU2

T
1

2

3

4

5

13
M

FCU3

Verwarmen van ruimten met een extra ketel (afwisselende werking)
Verwarmen van ruimten door de Daikin-binnenunit of door een extra
ketel die in het systeem is aangesloten. Een hulpcontact of een
EKHB* door de binnenunit gestuurd contact bepaalt of de EKHB*binnenunit of de ketel werkt.

6

14
M

Dit hulpcontact kan bijv. een buitentemperatuurthermostaat zijn, een
contact voor dag-/nachtstroomtarief, een handbediend contact, enz.
Raadpleeg "Lokale bedrading configuratie A" op pagina 7.
FHL1

7

FHL2
FHL3
1

Buitenunit

2

Binnenunit

3

Warmtewisselaar

4

Pomp

5

Afsluiter

6

Verdeelstuk
(lokale levering)

7

Afsluiter

9

Omloopklep
(lokale levering)

13

Gemotoriseerde
2-wegsklep voor
uitschakelen van de
vloerverwarmingslussen tijdens koelen
(lokale levering)

14

Gemotoriseerde
2-wegsklep voor
activering van de
kamerthermostaat
(lokale levering)

FCU1..3

Ventilatorconvector met
thermostaat (optie)

FHL1..3

Vloerverwarmingslus

Het door de EKHB*-binnenunit gestuurde contact (ook bekend als
"toelatingssignaal voor de extra ketel") wordt bepaald door de
buitentemperatuur (thermistor aan de buitenunit). Raadpleeg "Lokale
bedrading configuratie B" op pagina 7.
Bivalente werking is alleen mogelijk voor het verwarmen van ruimten,
en niet voor het verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik.
Warm water voor huishoudelijk gebruik wordt in een dergelijke
toepassing altijd geleverd door de tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik die op de Daikin-binnenunit is aangesloten.
De extra ketel moet in de leidingen en in de lokale bedrading worden
opgenomen volgens de onderstaande afbeeldingen.
VOORZICHTIG

T

T4..6

Kamerthermostaat alleen
verwarmen (optie)

■

Zorg dat de ketel en de integratie van de ketel in het
systeem overeenstemt met de relevante Europese en
nationale regelgevingen.

Individuele kamerthermostaat voor met
ventilatorconvector
verwarmde/gekoelde
kamer (optie)

■

Daikin kan niet aansprakelijk worden gehouden voor
onjuiste of onveilige situaties in het ketelsysteem.

Pompwerking
Zonder op de binnenunit (2) aangesloten thermostaat kan de pomp
(4) worden geconfigureerd om te werken zolang de binnenunit is
ingeschakeld, of tot de vereiste watertemperatuur is bereikt.
LET OP

Meer informatie over de configuratie van de pomp
vindt u in "Configuratie van de pompwerking" op
pagina 23.

Verwarmen en koelen van ruimten
Afhankelijk van het seizoen kiest de klant via de gebruikersinterface
op de binnenunit verwarmen of koelen.
De buitenunit (1) begint te werken in de verwarmings- of koelstand
om de doeltemperatuur van het uitgaande water te bereiken.
Wanneer de unit in de verwarmingsstand staat, is de 2-wegsklep (13)
open. Warm water wordt zowel naar de ventilatorconvectoren als
naar de vloerverwarmingslussen gestuurd.

Montagehandleiding
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Lokale bedrading configuratie B

1

2

3

4

5

8

18

17

EKHB*
X2M
1 2 3 4

EKHB*
X2M
1 2 3 4

6

K1A

K1A

M

KCR
X1 X2

K1A
C Com H
EKRTW*

H C Com
EKRTR*

7

EKRP1HB*

16 15 17

10 11

X Y
Boiler
thermostat input

Boiler
thermostat input

Input ketelthermostaat

C

Kamerthermostaat koelverzoek (optie)

H

Kamerthermostaat verwarmingsverzoek (optie)

Com

Gemeenschappelijke kamerthermostaat (optie)

K1A

Hulprelais voor inschakelen van ketelunit
(lokale levering)

KCR

Toelatingssignaal voor de extra ketel

Werking
FHL1

■

FHL2
FHL3

12

Wanneer de kamerthermostaat om verwarming vraagt, begint
ofwel de EKHB*-unit ofwel de ketel te werken, afhankelijk van de
stand van het hulpcontact (A).
■

1

Buitenunit

11

Warmtewisselaarspiraal

2

Binnenunit

12

3

Warmtewisselaar

Tank voor warm water
voor huishoudelijk
gebruik (optie)

4

Pomp

15

Ketel (lokale levering)

5

Afsluiter

16

6

Verdeelstuk
(lokale levering)

Aquastat-klep
(lokale levering)

7

Afsluiter

17

Afsluiter (lokale levering)

8

Gemotoriseerde
3-wegsklep (geleverd
bij de tank voor warm
water voor
huishoudelijk gebruik)

18

Terugslagklep
(lokale levering)

10

Configuratie A

Configuratie B
Wanneer de kamerthermostaat om verwarming vraagt, begint
ofwel de EKHB*-unit ofwel de ketel te werken, afhankelijk van de
buitentemperatuur (staat van het "toelatingssignaal voor de
extra ketel").
Wanneer de toelating voor de ketel wordt gegeven, wordt het
verwarmen van ruimten door de EKHB*-unit automatisch
uitgeschakeld.
Voor meer details, zie lokale instelling [C-02~C-04].

FHL1...3

LET OP

■

Vloerverwarmingslus
(lokale levering)

Boosterverwarming

Lokale bedrading configuratie A
L
H

Configuratie B
Zorg ervoor dat het differentiaal van de bivalente
hysterese [C-04] voldoende groot is om
voortdurend omschakelen tussen de EKHB*-unit
en de ketel te voorkomen. Aangezien de buitentemperatuur wordt gemeten met de luchtthermistor van de buitenunit, dient u de buitenunit
in de schaduw te installeren zodat de thermistor
geen invloed van de zon ondergaat.

Com

EKHB*/auto / Boiler

EKHB*
X2M

Boiler
thermostat input

1 2 3 4

X Y

A
K1A
K1A

K2A

K2A

N

Boiler
thermostat input

Input ketelthermostaat

A

Hulpcontact (normaal gesloten)

H

Kamerthermostaat verwarmingsverzoek (optie)

K1A

Hulprelais voor inschakelen van EKHB*-unit
(lokale levering)

K2A

Hulprelais voor inschakelen van ketel
(lokale levering)

Configuratie A
Zorg ervoor dat het differentiaal of de
tijdvertraging van het hulpcontact (A) voldoende
groot is om voortdurend omschakelen tussen de
EKHB*-unit en de ketel te voorkomen. Als het
hulpcontact
(A)
een
buitentemperatuurthermostaat is, moet de thermostaat in de
schaduw worden geïnstalleerd zodat hij niet wordt
beïnvloed of in-/uitgeschakeld door de zon.

Veelvuldig omschakelen kan al snel corrosie van
de ketel veroorzaken. Neem contact op met de
fabrikant van de ketel.
■

Terwijl de EKHB*-unit verwarmt, zal de unit
werken om de op de gebruikersinterface
ingestelde doeltemperatuur van het uittredend
water te bereiken. Wanneer de weersafhankelijke
werkingsstand is geactiveerd, wordt de
watertemperatuur automatisch bepaald op basis
van de buitentemperatuur.
Terwijl de ketel verwarmt, zal de ketel werken om
de op de controller van de ketel ingestelde doeltemperatuur van het uittredend water te bereiken.
Stel de doeltemperatuur van het uittredend water
op de controller van de ketel nooit in op meer dan
55°C.

■

EKHBH/X016BA

Binnenunit voor lucht-water-warmtepompsysteem
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Er mag slechts 1 expansievat in het watercircuit
aanwezig zijn. De Daikin-binnenunit is al uitgerust
met een expansievat.
Montagehandleiding
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LET OP

Configureer DIP-schakelaar SS2-3 op de printplaat
van de schakelkast van de EKHB* juist. Zie
"Configuratie
van
de
installatie
van
de
kamerthermostaat" op pagina 23.
Voor configuratie B: Voer de lokale instellingen [C-02,
C-03 en C-04] goed uit. Zie "Bivalente werking" op
pagina 32.

VOORZICHTIG
Het retourwater naar de EKHB*-warmtewisselaar mag
nooit warmer dan 55°C zijn.
Stel de doeltemperatuur van het uittredend water daarom
nooit in op meer dan 55°C op de controller van de ketel en
monteer een Aquastat(a)-klep in de retourwaterstroming
van de EKHB*-unit.
Controleer of de terugslagkleppen (lokale levering) juist in
het systeem geïnstalleerd zijn.
Controleer of de kamerthermostaat (th) niet voortdurend
AAN/UIT wordt geschakeld.

Toepassing 6
Verwarmen van ruimten met kamerthermostaattoepassing via vloerverwarmingslussen en ventilatorconvectoren. De vloerverwarmingslussen en ventilatorconvectoren vereisen een verschillende
watertemperatuur.
De vloerverwarmingslussen vereisen in de verwarmingsstand een
lagere watertemperatuur dan de ventilatorconvectoren. Om deze twee
instelpunten mogelijk te maken, wordt een mengstation gebruikt dat de
watertemperatuur aanpast aan de vereisten van de vloerverwarmingslussen. De ventilatorconvectoren zijn rechtstreeks aangesloten op het
watercircuit van de binnenunit en de vloerverwarmingslussen zijn
aangesloten na het mengstation. De binnenunit bestuurt dit
mengstation niet.
De werking en configuratie van het lokale watercircuit behoort tot de
verantwoordelijkheid van de installateur.
Daikin biedt alleen een besturingsfunctie met dubbele instelpunten.
Deze functie maakt twee instelpunten mogelijk. Afhankelijk van de
vereiste watertemperatuur (vloerverwarmingslussen en/of ventilatorconvectoren zijn vereist), kan het eerste of het tweede instelpunt
worden geactiveerd.

Daikin is niet aansprakelijk voor eventuele schade die
ontstaat wanneer dit voorschrift niet wordt nageleefd.

B

(a) De Aquastat-klep moet ingesteld zijn op 55°C en moet de retourwaterstroming
naar de unit afsluiten wanneer de gemeten temperatuur meer dan 55°C
bedraagt. Wanneer de temperatuur zakt, moet de Aquastat-klep de
retourwaterstroming naar de EKHB*-unit weer herstellen.

7

T1
T2

Handmatige toelating naar de EKHB*-unit op de ketel.

FCU1
FCU2

In het geval alleen dat EKHB*-unit mag werken in de stand
verwarmen van ruimten, schakelt u de bivalente werking
uit aan de hand van instelling [C-02].

1

2

3

4

FCU3

5
A

6

In het geval alleen de ketel mag werken in de stand
verwarmen van ruimten, verhoogt u de bivalente
inschakeltemperatuur [C-03] tot 25°C.

FHL1
8

9

FHL2
FHL3

1

Buitenunit

8

Afsluiter

2

Binnenunit

9

Mengstation
(lokale levering)

3

Warmtewisselaar

4

Pomp

5

Afsluiter

6

Verdeelstuk zone A
(lokale levering)

7

Verdeelstuk zone B
(lokale levering)

T1

Kamerthermostaat voor
zone A (optie)

T2

Kamerthermostaat voor
zone B (optie)

FCU1..3

Ventilatorconvector (optie)

FHL1...3

Vloerverwarmingslus
(lokale levering)

Het voordeel van besturing met dubbel instelpunt is dat de
warmtepomp zal/kan werken met de laagste vereiste
temperatuur van uittredend water wanneer alleen vloerverwarming vereist is. Een hogere temperatuur van het
uittredend water wordt alleen vereist in het geval de
ventilatorconvectoren werken.
Dit levert betere prestaties van de warmtepomp op.

Montagehandleiding
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OVERZICHT

Pompwerking en verwarmen van ruimten
Wanneer de kamerthermostaat voor de vloerverwarmingslus (T1) en
de ventilatorconvectoren (T2) is aangesloten op de binnenunit, werkt
de pomp (4) bij een verzoek om verwarming van T1 en/of T2. De
buitenunit begint te werken om de doeltemperatuur van het
uittredend water te bereiken. De doeltemperatuur van het uittredend
water hangt af van welke kamerthermostaat verwarming vraagt.
Instelpunt

Lokale
instelling

Zone A

Eerste

UI

AAN

UIT

AAN

UIT

Zone B

Tweede

[7-03]

UIT

AAN

AAN

UIT

Resulterende watertemperatuur

UI

[7-03]

[7-03]

—

Resulterende pompwerking

AAN

AAN

AAN

UIT

VAN DE BINNENUNIT

Binnenunit openen
■

De frontklep op het deksel van de binnenunit biedt toegang tot
de manometer en de gebruikersinterface.

■

Het deksel van de binnenunit kan worden verwijderd door de
2 schroeven onderaan te verwijderen en het deksel los te haken.

Thermo-status

Wanneer de kamertemperatuur van beide zones boven het instelpunt
van de thermostaat ligt, worden de buitenunit en de pomp stilgelegd.
LET OP

LET OP

■

Sluit de thermostaatdraden aan op de juiste
aansluitpunten (zie "Overzicht van de binnenunit"
op pagina 9).

■

Voer de lokale instellingen [7-02], [7-03] en [7-04]
goed uit. Zie "Besturing met dubbel instelpunt" op
pagina 30.

■

Configureer DIP-schakelaar SS2-3 op de
printplaat van de schakelkast van de EKHBH juist.
Zie "Configuratie van de installatie van de
kamerthermostaat" op pagina 23.

■

De verzoeksignalen voor het verwarmen van
ruimten kunnen op twee verschillende manier
worden geïmplementeerd (keuze van de
installateur):
- Thermo AAN/UIT-signaal van
kamerthermostaat
- Statussignaal (actief/niet actief) van het
mengstation

■

De installateur moet ervoor zorgen dat er zich
geen ongewenste situaties kunnen voordoen (bijv.
een te hoge watertemperatuur naar de vloerverwarmingslussen, enz.).

■

Daikin levert geen enkel type mengstation.
Besturing met dubbel instelpunt biedt alleen de
mogelijkheid om twee instelpunten te gebruiken.

■

Wanneer alleen zone A verwarmen vraagt, krijgt
zone B water met een temperatuur die gelijk is
aan het eerste instelpunt.
Dit kan ertoe leiden dat zone B ongewenst
verwarmd wordt.

■

Wanneer alleen zone B verwarmen vraagt, krijgt
het mengstation water met een temperatuur die
gelijk is aan het tweede instelpunt.
Afhankelijk van de besturing van het mengstation,
kan de vloerverwarmingslus nog altijd water
krijgen met een temperatuur gelijk aan het
instelpunt van het mengstation.

Bevestig het deksel met de schroeven wanneer u het
monteert (de schroeven zitten bij de accessoires).
Onderdelen in de unit kunnen heel warm zijn.
■

Om toegang te krijgen tot de componenten van de schakelkast
– bijv. om de lokale bedrading aan te sluiten – kan het servicepaneel van de schakelkast worden verwijderd. Draai daartoe de
schroeven op de voorkant los en haak het servicepaneel van de
schakelkast los.

De feitelijke watertemperatuur in de vloerverwarmingslussen hangt af van de besturing en de instelling van het
mengstation.

EKHBH/X016BA
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4PW54187-1

Montagehandleiding

9

Hoofdcomponenten

WAARSCHUWING
■

■

■

Schakel alle voedingen uit – d.w.z. de voeding van de
buitenunit en de voeding van de backupverwarming
en de tank voor warm water voor huishoudelijk
gebruik (indien van toepassing) – voordat u het
servicepaneel van de schakelkast verwijdert.
Raak de koelmiddelleidingen niet aan tijdens en
onmiddellijk na gebruik aangezien zij dan warm of
koud kunnen zijn, afhankelijk van de staat van het
koelmiddel in de koelmiddelleidingen, de compressor
en andere onderdelen van de koelmiddelcyclus. U
kunt uw handen verbranden of bevriezen als u de
koelmiddelleidingen aanraakt. Laat de leidingen een
tijdje afkoelen tot hun normale temperatuur of, als u
ze toch meteen moet aanraken, draag dan gepaste
handschoenen om letsels te voorkomen.

GEVAAR

■

1
19
18

2

3
4

17

Raak de interne delen (pomp, backupverwarming,
enz.) nooit aan gedurende en onmiddellijk na de
werking.
U kunt uw handen verbranden als u de interne delen
aanraakt. Laat de interne delen een tijdje afkoelen tot
hun normale temperatuur of, als u ze toch meteen
moet aanraken, draag dan gepaste handschoenen
om letsels te voorkomen.

■

20

5
6

3
3

16

Raak de waterleidingen niet aan tijdens en onmiddellijk na gebruik aangezien zij dan warm kunnen zijn. U
kunt uw handen verbranden. Laat de leidingen een
tijdje afkoelen tot hun normale temperatuur of draag
gepaste handschoenen om letsels te voorkomen.
Wanneer de servicepanelen zijn verwijderd, kunt u
gemakkelijk in aanraking komen met onderdelen die
onder stroom staan.
Laat de unit nooit alleen achter tijdens de installatie of
service wanneer het servicepaneel is verwijderd.

7
15
14
3

21
13
8
9
13
10
11

10

12

1.

Ontluchtingsklep
De resterende lucht in het watercircuit wordt automatisch
verwijderd via de ontluchtingsklep.

2.

Backupverwarming
De backupverwarming bestaat uit een elektrisch verwarmingselement in het vat van de backupverwarming dat een
bijkomende verwarmingscapaciteit voor het watercircuit biedt als
de verwarmingscapaciteit van de buitenunit niet toereikend is
wegens lage buitentemperaturen.

3.

Temperatuursensoren
Vier temperatuursensoren bepalen de water- en koelmiddeltemperatuur op verschillende punten in het watercircuit.

4.

Schakelkast
De schakelkast bevat de voornaamste elektronische en elektrische onderdelen van de binnenunit.

5.

Warmtewisselaar

6.

Expansievat (10 l)

7.

Gebruikersinterface
Via de gebruikersinterface kunnen de installateur en de
gebruiker de unit instellen, gebruiken en onderhouden.

8.

Aansluiting van koelmiddelvloeistof

9.

Aansluiting van koelmiddelgas

3

1

3

2
1

10. Afsluiters (accessoire)
Met de afsluiters op de waterinlaataansluiting en de wateruitlaataansluiting kan het watercircuit van de binnenunit worden
afgesloten van het residentieel watercircuit. Dit vergemakkelijkt
het aflaten en vervangen van het filter van de binnenunit.

Montagehandleiding

10

EKHBH/X016BA

Binnenunit voor lucht-water-warmtepompsysteem
4PW54187-1

11. Aansluiting van waterinlaat

Hoofdcomponenten schakelkast

12. Aansluiting van wateruitlaat
13. Aftap- en vulkranen
14. Waterfilter
Het waterfilter verwijdert verontreinigingen uit het water om
schade aan de pomp of verstopping van de verdamper te
voorkomen. Maak het waterfilter op regelmatige tijdstippen
schoon. Zie "Onderhoud en service" op pagina 38.

15

TR1

1
K1M

15. Manometer
De manometer geeft de waterdruk in het watercircuit aan.
12

16. Stromingsschakelaar
De stromingsschakelaar controleert de stroming in het watercircuit en beschermt de warmtewisselaar tegen bevriezing en de
pomp tegen beschadiging.

K5M

K2M

X9A

2
3
K3M

17. Pomp
De pomp circuleert het water in het watercircuit.

11
10

18. Thermische beveiliging backupverwarming
De backupverwarming is uitgerust met een thermische beveiliging. De thermische beveiliging wordt geactiveerd wanneer de
temperatuur te hoog wordt.

X13A
SS2

4
5
F2B

9

19. Thermische zekering backupverwarming
De backupverwarming is uitgerust met een thermische zekering.
De thermische zekering springt wanneer de temperatuur te
hoog wordt (hoger dan de temperatuur van de thermische
beveiliging van de backupverwarming).

1

K6M

A1P

F3B

F1B

5

FU1

14

K4M

FU2

16

20. Drukveiligheidsklep
De drukveiligheidsklep voorkomt een te hoge waterdruk in het
watercircuit door open te gaan vanaf een druk van 3 bar en wat
water te laten ontsnappen.

6

13

A4P

X2M

X4M

8

21. Slang drukveiligheidsklep
Feitelijke uitlaat van de drukveiligheidsklep. Voorzie een goede
afvoer.

6
8
X1M

X3M

7
1.

Schakelcontacten backupverwarming K1M, K2M, K5M en K6M.

2.

Hoofdprintplaat
De hoofdprintplaat regelt de werking van de unit.

3.

Schakelcontact boosterverwarming K3M (alleen voor installaties
met tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik)

4.

Stroomonderbreker boosterverwarming F2B (alleen voor installaties met tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik)
De stroomonderbreker beschermt de boosterverwarming in de
tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik tegen overbelasting of kortsluiting.

5.

Stroomonderbreker backupverwarming F1B, F3B
De stroomonderbreker beschermt het elektrisch circuit van de
backupverwarming tegen overbelasting of kortsluiting.

6.

Klemmenstroken
De klemmenstroken zorgen voor een gemakkelijke aansluiting
van de lokale bedrading.

7.

Bevestigingen voor kabelbinders
Met de bevestigingen voor kabelbinders kan de lokale bedrading
met kabelbinders aan de schakelkast worden bevestigd voor
trekontlasting.

8.

Klemmenstroken X3M, X4M (alleen voor installaties met tank
voor warm water voor huishoudelijk gebruik)

9.

Zekering printplaat FU1

10. DIP-schakelaar SS2
De DIP-schakelaar SS2 biedt 4 schakelaars voor de configuratie
van bepaalde installatieparameters. Zie "Overzicht instellingen
DIP-schakelaar" op pagina 22.
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11. X13A-aansluiting
De K3M-stekker wordt aangesloten op de X13A-aansluiting
(alleen voor installaties met tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik).

INSTALLATIE

VAN DE BINNENUNIT

Keuze van de installatieplaats

12. X9A-aansluiting
De thermistorstekker wordt aangesloten op de X9A-aansluiting
(alleen voor installaties met tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik).

De unit moet binnenshuis aan een muur worden gemonteerd op een
plaats die voldoet aan de volgende voorwaarden:
■

De installatieplaats is vorstvrij.

13. Pompzekering FU2 (in-line zekering)

■

Voldoende vrije ruimte rond de unit voor onderhoud. (Zie
afbeelding 2).

■

Voldoende ruimte rond de unit voor luchtcirculatie.

■

Voorziening voor condensaatafvoer (alleen voor EKHBXmodellen met lekbakkit EKHBDP) en druk aflaten van de
drukveiligheidsklep.

■

Het installatie-oppervlak is een vlakke en verticale muur van
niet-brandbaar materiaal die het gewicht van de unit bij werking
kan dragen (zie "Technische specificaties" op pagina 43).

■

Er kan geen brand ontstaan als gevolg van lekkage van licht
ontvlambare gassen.

■

Alle leidinglengten en afstanden zijn nageleefd.

14. Pomprelais K4M
15. Transformator TR1
16. A4P
Digitale I/O-printplaat (alleen voor installaties met zonnekit of kit
met digitale I/O-printplaat).
LET OP

Het elektrische bedradingsschema vindt u op de
binnenkant van het deksel van de schakelkast.

Functioneel schema
2

3

4 5

67

Vereiste

Waarde

Maximaal toegestane koelmiddelleidinglengte tussen
buiten- en binnenunit

75 m

Minimaal vereiste koelmiddelleidinglengte tussen
buiten- en binnenunit

3 m(a)

Maximaal toegestaan hoogteverschil tussen buitenen binnenunit

30 m

9

Maximaal toegestane afstand tussen de 3-wegsklep
en de binnenunit (alleen voor installaties met tank
voor warm water voor huishoudelijk gebruik).

3m

10 m

10

Maximaal toegestane afstand tussen de tank voor
warm water voor huishoudelijk gebruik en de
binnenunit (alleen voor installaties met tank voor
warm water voor huishoudelijk gebruik). De bij de
tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik
geleverde thermistorkabel is 12 m lang.

8

R1T
t>

R2T
t>

(a) Wanneer <5 m moet de buitenunit worden bijgevuld (alleen voor V3-model).
Raadpleeg de montagehandleiding van de buitenunit.

■

Tijdens de normale werking zal de hydrobox-unit geluid voortbrengen dat als lawaai zou kunnen worden ervaren. De bron
van het geluid kan de waterpomp en/of activering van de
contactor zijn. Wij raden dan ook aan om de hydrobox-unit op
een stevige muur te installeren en niet in of in de nabijheid van
een geluidsgevoelige omgeving (bijv. een slaapkamer).

■

Installeer de unit niet in een omgeving met een hoge
vochtigheidsgraad (bijv. een badkamer).

■

Selecteer de leidingdiameter op basis van de vereiste waterstroming en de beschikbare ESP (externe statische druk) van
de pomp.

■

De apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in een omgeving met
ontploffingsgevaar.

■

Installeer de unit niet op een plaats die vaak als werkplaats
wordt gebruikt.
In het geval van bouwwerken (bijv. slijpwerk) waar veel stof
wordt geproduceerd, moet de unit worden afgedekt.

■

Zorg ervoor dat ingeval van een waterlek, het water geen
schade kan berokkenen aan de installatieruimte en de
omgeving.

■

Plaats geen voorwerpen of uitrusting bovenop de unit.

■

Neem voldoende voorzorgsmaatregelen in overeenstemming
met de relevante lokale en nationale regelgevingen, voor het
geval van een koelmiddellek.

H2O
R4T
t>

R3T
t>

1

11

13

1

Buitenunit

2

Binnenunit

3

Expansievat

4

Manometer

5

Ontluchtingsklep

12
10

Afsluiter wateruitlaat met
aftapkraan (lokale installatie)

11

Afsluiter waterinlaat met
aftapkraan (lokale installatie)

12

Filter
Warmtewisselaar

6

Drukveiligheidsklep

13

7

Backupverwarming

8

Pomp

9

Stromingsschakelaar

R1T
R2T
R3T
R4T

Temperatuursensoren

VOORZICHTIG
Als de installatie uitgerust is met een tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik (optie), zie de installatiehandleiding van de tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik.

Montagehandleiding
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Afmetingen en serviceruimte

Montage van de binnenunit

Maateenheid: mm
VOORZICHTIG

Afmetingen van de unit, zie afbeelding 3
1

Buigzame afvoerslang

2

Aansluiting van wateruitlaat

3

Aansluiting van waterinlaat

4

Aansluiting van
koelmiddelvloeistof

5

De unit weegt ongeveer 48 kg. Om de unit te monteren zijn
twee personen vereist.

Aansluiting van
koelmiddelgas

1
FBSP

Female British Standard
Pipe (Vrouwelijke leiding
Britse standaard)

MBSP

Male British Standard
Pipe (Mannelijke leiding
Britse standaard)

Zorg ervoor dat de markeringen (per 2) volledig waterpas zijn en
dat de afmetingen van de markeringen overeenstemmen met
afbeelding 4.
Wanneer de unit niet waterpas is geïnstalleerd, kan er lucht in
het watercircuit vast komen te zitten, waardoor de unit slecht
zou werken.
Let hier vooral op bij de installatie van een EKHBX-model om te
voorkomen dat de lekbak overloopt.

Vereiste serviceruimte, zie afbeelding 2

Controleren, hanteren en uitpakken van de unit
■

De binnenunit is verpakt in een kartonnen doos, met banden
bevestigd op een houten pallet.

■

Bij de levering moet de unit worden gecontroleerd. Eventuele
schadeclaims moeten onmiddellijk worden doorgegeven aan de
bevoegde expeditie-agent.

■

Controleer of alle accessoires van de binnenunit zijn meegeleverd (zie "Accessoires" op pagina 2).

■

Breng de unit zo dicht mogelijk bij de uiteindelijke installatieplaats in de oorspronkelijke verpakking om beschadiging tijdens
het vervoer te voorkomen.

■

Plaats het installatiepatroon (zie verpakking) tegen de muur en
markeer de bevestigingsposities (2 bovenaan (● T) en 2
onderaan (● B)).

2

Boor 4 gaten en installeer 4 pluggen (geschikt voor M10).

3

Draai de schroeven in de bovenste pluggen en hang de
bovenunit op aan de bovenste schroeven.

4

Draai de schroeven in de onderste pluggen en draai de
schroeven goed vast.

1

2

3

De binnenunit weegt ongeveer 48 kg en moet door twee
personen aan de twee hefstangen worden opgeheven.
VOORZICHTIG
Hef de unit niet op met de schakelkast of de leidingen!
Twee hefstangen zijn voorzien om de unit op te heffen.

1
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Installatie van de lekbakkit EKHBDP
(alleen voor EKHBX-modellen)

Waterleidingen

Voor modellen voor verwarmen/koelen moet de lekbakkit worden
geïnstalleerd (zie "Accessoires" op pagina 2).
Bij het koelen kan waterdamp (vochtigheid) in de lucht condenseren
en zich afzetten op de koude koelmiddel- en waterleidingen. Dit
water wordt verzameld in de lekbak, die op een afvoer moet
aangesloten zijn.

Controle van het watercircuit
De units zijn uitgerust met een waterinlaat en -uitlaat voor aansluiting
op een watercircuit. Dit circuit moet worden voorzien door een erkend
technicus en in overeenstemming zijn met de geldende Europese en
nationale reglementeringen.
LET OP

De unit mag alleen in een gesloten-watersysteem
worden gebruikt. Gebruik in een open-watercircuit kan
leiden tot overmatig roesten van de waterleiding.

LET OP

Controleer de volgende punten vooraleer de montage
van de unit verder te zetten:

Raadpleeg voor instructies voor de installatie het instructieblad dat bij
de lekbakkit is meegeleverd.
VOORZICHTIG
Steek het uiteinde van de slang van de drukveiligheidsklep
in de lekbak. Anders kan water terechtkomen op
elektrische onderdelen, wat zou leiden tot elektrische
schokken of een kortsluiting van het elektrische systeem.

Koelmiddelleidingen

■

De maximum waterdruk = 3 bar + statische druk
van pomp.

■

De maximum watertemperatuur is 65°C (instelling
veiligheidssysteem).
Bij de unit worden twee afsluiters geleverd. Om
service en onderhoud te vergemakkelijken, dient
u de ene aan de waterinlaat en de andere aan de
wateruitlaat van de binnenunit te monteren. Let
op de stand van de afsluiters. De oriëntering van
de ingebouwde aftap- en vulkranen is belangrijk
voor servicewerkzaamheden. Zie afbeelding 3.
Alle lage punten van het systeem moeten worden
voorzien van afvoerstoppen om het circuit bij het
onderhoud volledig te kunnen laten leeglopen.
In de afsluiters zijn twee aftapkranen voorzien om
het water uit het watersysteem van de binnenunit
af te laten.
Voorzie een goede afvoer voor de drukveiligheidsklep om te voorkomen dat water in contact komt
met elektrische onderdelen.
Voorzie ontluchtingspunten op alle hoge punten in
het systeem. De ontluchtingspunten moeten zich
op gemakkelijk toegankelijke punten bevinden. De
binnenunit is voorzien van een automatische
ontluchting. Controleer of deze ontluchtingsklep
niet te strak is vastgedraaid zodat automatische
ontluchting van het watercircuit mogelijk blijft.
Zorg ervoor dat de componenten in de lokale
leidingen bestand zijn tegen de waterdruk en
-temperatuur.

■

Zie de montagehandleiding van de buitenunit voor alle richtlijnen,
instructies en specificaties voor de koelmiddelleidingen tussen de
binnenunit en de buitenunit.
De plaats van de gasleiding en de vloeistofleiding op de binnenunit is
weergegeven in "Hoofdcomponenten" op pagina 10.
Technische gegevens
voor de
koelmiddelleidingen

■
Binnenunit

Buitenunit

Aansluiting gasleiding

15,9 mm (5/8 inch)

15,9 mm (5/8 inch)

Aansluiting vloeistofleiding

9,5 mm (3/8 inch)

9,5 mm (3/8 inch)

Gebruik altijd twee moersleutels/steeksleutels om de
moeren vast of los te draaien bij het aansluiten van de
koelmiddelleidingen! Anders kunnen de leidingen
beschadigd geraken of kunnen lekken ontstaan.

■

■

■

Montagehandleiding
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■

Gebruik altijd materialen die compatibel zijn met
het water van het systeem en met de materialen
van de binnenunit.

■

Selecteer de leidingdiameter op basis van de
vereiste waterstroming en de beschikbare ESP
(externe statische druk) van de pomp.

■

De minimaal vereiste waterstroming voor werking
van de binnenunit is 16 l/min. Wanneer de waterstroming onder deze minimumwaarde ligt, wordt
een stromingsfoutmelding 7H aangegeven en
wordt de binnenunit stilgelegd.

EKHBH/X016BA

Binnenunit voor lucht-water-warmtepompsysteem
4PW54187-1

Controle van het watervolume en de voordruk in het
expansievat
De unit is uitgerust met een expansievat van 10 liter met een
standaardvoordruk van 1 bar.

HoogteWatervolume
verschil
installatie(a) ≤280 l

Vereiste acties:

Omwille van de goede werking van de unit moet de voordruk van het
expansievat mogelijk worden aangepast en moeten het minimale en
maximale watervolume worden gecontroleerd.
1

≤7 m

Controleer of het totale watervolume in de installatie, met
uitzondering van het interne watervolume van de binnenunit,
minimum 20 l bedraagt. Zie "Technische specificaties" op
pagina 43 voor het interne watervolume van de binnenunit.
Dit minimale watervolume zal een goed
produceren voor de meeste toepassingen.

>7 m

resultaat

Wanneer de circulatie in elke ruimteverwarmingslus
geregeld wordt door op afstand bediende kleppen, is
het belangrijk dat dit minimale watervolume behouden
blijft, zelfs wanneer alle kleppen dichtgedraaid zijn.
Voorbeeld

• voordruk moet worden
verlaagd, bereken volgens
"Voordruk van het expansievat
Geen aanpassing van voordruk
berekenen"
vereist.
• controleer of het watervolume
kleiner is dan maximaal
toegelaten (aan de hand van
onderstaande grafiek)

Vereiste acties:

Maar voor kritieke processen of in ruimten met een grote
warmtebelasting kan een extra watervolume vereist zijn.
LET OP

>280 l

• voordruk moet worden
verhoogd, bereken volgens
"Voordruk van het expansievat
Expansievat van de unit te
berekenen"
klein voor de installatie.
• controleer of het watervolume
kleiner is dan maximaal
toegelaten (aan de hand van
onderstaande grafiek)

(a) Hoogteverschil installatie: hoogteverschil (m) tussen het hoogste punt van het
watercircuit en de binnenunit. Als de binnenunit zich op het hoogste punt van de
installatie bevindt, wordt de installatiehoogte beschouwd als zijnde 0 m.

Voordruk van het expansievat berekenen
De in te stellen voordruk (Pg) is afhankelijk van het maximale
hoogteverschil van de installatie (H) en wordt berekend als volgt:
Pg=(H/10+0,3) bar
Controle van het maximaal toegelaten watervolume

1

2

3

4

5

6
T1

M1

7

T2

M2

8
T3

Het maximaal toegelaten watervolume in het hele circuit berekent u
als volgt:
1

Bepaal voor de berekende voordruk (Pg) het overeenkomstige
maximale watervolume aan de hand van de onderstaande
grafiek.

2

Controleer of het totale watervolume in het hele watercircuit
kleiner is dan deze waarde.

M3

Is dit niet het geval, dan is het expansievat binnenin de binnenunit te
klein voor de installatie.

FHL1
FHL2
FHL3

2.5
Buitenunit

2

Binnenunit

3

Warmtewisselaar

4

Pomp

5
6
7

8

Omloopklep
(lokale levering)
2

FHL1..3

Vloerverwarmingslus (lokale levering)

Afsluiter

T1..3

Verdeelstuk
(lokale levering)

Individuele kamerthermostaat (optie)

M1..3

Individuele
gemotoriseerde
klep voor het
regelen van de
FHL1-lus
(lokale levering)

pre-pressure [bar]

1

1.5

Afsluiter

2

Bepaal aan de hand van de onderstaande tabel of de voordruk
van het expansievat moet worden aangepast.

3

Bepaal aan de hand van de onderstaande tabel en instructies of
het totale watervolume in de installatie kleiner is dan het
maximaal toegelaten watervolume.

1

0.5
0.3
0 20 50

100

150

200
250
300
350
maximum water volume [l]

400

450

= voordruk
= maximaal watervolume

Voorbeeld 1
De binnenunit is 5 m onder het hoogste punt in het watercircuit
geïnstalleerd. Het totale watervolume in het watercircuit bedraagt
100 l.
In dit voorbeeld is geen actie of aanpassing vereist.
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Voorbeeld 2

Water vullen

De binnenunit is op het hoogste punt in het watercircuit geïnstalleerd.
Het totale watervolume in het watercircuit bedraagt 350 l.
Resultaat:
■ Aangezien 350 l meer is dan 280 l, moet de voordruk worden
verlaagd (zie bovenstaande tabel).
■ De vereiste voordruk bedraagt:
Pg = (H/10 + 0,3) bar = (0/10 + 0,3) bar = 0,3 bar
■ Het overeenkomstige maximale watervolume kan uit de grafiek
worden afgelezen: ca. 410 l.
■ Aangezien het totale watervolume (350 l) minder dan het maximaal toegelaten watervolume (410 l) bedraagt, is het expansievat voldoende voor de installatie.

1

Sluit de watertoevoer aan op een aftap- en vulkraan (zie
"Hoofdcomponenten" op pagina 10).

2

Zorg ervoor dat de automatische ontluchtingsklep open staat
(minstens 2 draaien).

3

Vul met water totdat de manometer een druk aangeeft van ca.
2,0 bar. Verwijder zoveel mogelijk lucht uit het circuit met behulp
van de ontluchtingskleppen. Door lucht in het watercircuit zou de
backupverwarming slecht kunnen werken.

4

Open de drukveiligheidsklep om te controleren of het vat van de
backupverwarming gevuld is met water. Uit de klep moet water
komen.

Voordruk van het expansievat instellen
LET OP

Wanneer de standaardvoordruk van het expansievat (1 bar) moet
worden gewijzigd, dienen de volgende richtlijnen in acht te worden
genomen:
■ Gebruik voor het instellen van de voordruk van het expansievat
alleen droge stikstof.
■ Een verkeerde instelling van de voordruk van het expansievat
leidt tot storingen in het systeem. De voordruk mag dan ook
alleen worden aangepast door een erkende installateur.

■

Tijdens het vullen van het systeem kan wellicht
niet alle lucht eruit worden verwijderd. De
resterende lucht wordt verwijderd via de automatische ontluchtingskleppen tijdens de eerste
werkingsuren van het systeem. Achteraf kan extra
water moeten worden bijgevuld.

■

De waterdruk op de manometer varieert volgens
de watertemperatuur (hogere druk bij hogere
watertemperatuur).
De waterdruk moet echter altijd boven 0,3 bar
blijven om te voorkomen dat lucht in het circuit
terechtkomt.

■

Een teveel aan water kan door de unit via de
drukveiligheidsklep worden afgevoerd.

■

De waterkwaliteit moet conform EU richtlijn
98/83 EG zijn.

Aansluiting van het watercircuit
De wateraansluitingen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften en het aanzichtschema dat bij
de unit is geleverd, en moeten rekening houden met de waterinlaat
en -uitlaat.
LET OP

Vervorm de unit niet door te forceren wanneer u de
leidingen aansluit. De unit kan slecht werken als de
leidingen vervormd zijn.

Als er lucht, vocht of stof in het watercircuit terechtkomt kunnen er
storingen ontstaan. Daarom moet u bij het aansluiten van het watercircuit steeds rekening houden met het volgende:
■ Gebruik uitsluitend zuivere leidingen.
■ Houd de uiteinden van de leidingen omlaag tijdens het
verwijderen van bramen.
■ Dek de uiteinden van de leiding af wanneer u de leiding door
een muur steekt, zodat er geen stof of vuil kan indringen.
■ Dicht de aansluitingen af met een goed afdichtmiddel voor
schroefdraad. De afdichting moet bestand zijn tegen de druk en
temperatuur in het systeem.
■ Bij het gebruik van leidingen van een ander metaal dan
messing, moeten beide materialen van elkaar worden
geïsoleerd om galvanische corrosie te voorkomen.
■ Omdat messing een zacht materiaal is, moet u het watercircuit
met het juiste gereedschap aansluiten. Het verkeerde gereedschap zou de leidingen beschadigen.
LET OP

■

De unit mag alleen in een gesloten-watersysteem
worden gebruikt. Gebruik in een open-watercircuit
kan leiden tot overmatig roesten van de
waterleiding.

■

Gebruik nooit onderdelen met een zinklaag in het
watercircuit. Deze onderdelen zouden sterk
kunnen corroderen omdat het interne watercircuit
van de unit koperen leidingen bevat.

■

Wanneer in het watercircuit een 3-wegsklep wordt
gebruikt.

Isoleren van de leidingen
Het volledige watercircuit, inclusief alle leidingen, moet worden
geïsoleerd om condensvorming tijdens het koelen en een
verminderde verwarmings- en koelcapaciteit te voorkomen.
Als de temperatuur hoger is dan 30°C en de relatieve vochtigheid
meer dan 80% bedraagt, moet het afdichtingsmateriaal ten minste
20 mm dik zijn om condensatie op het oppervlak van de afdichting te
voorkomen.

Het is heel belangrijk dat het warm water voor
huishoudelijk gebruik en het watercircuit voor de
vloerverwarming strikt gescheiden worden
gehouden.
■

Montagehandleiding
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Wanneer een 3-wegsklep of 2-wegsklep in het
watercircuit wordt gebruikt, moet de maximum
omschakeltijd van de klep minder dan
60 seconden bedragen.
EKHBH/X016BA
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Lokale bedrading
WAARSCHUWING
■

Overzicht
Op de onderstaande afbeelding ziet u een overzicht van de vereiste
lokale bedrading tussen de verschillende delen van de installatie. Zie
ook "Voorbeelden van typische toepassingen" op pagina 4.

Een hoofdschakelaar of een andere manier om te
onderbreken, met een contactscheiding in alle polen,
moet voorzien zijn in de vaste bedrading in overeenstemming met de toepasselijke lokale en nationale
wetgeving.

■

Schakel de voeding uit voordat u aansluitingen
uitvoert.

■

Werk alleen met koperdraad.

■

Plet nooit gebundelde kabels en zorg ervoor dat ze
niet in contact komen met de leidingen of scherpe
randen.

5

■

■
■

■

■

I

K

E
M

2

G

7
M

H

C
1

3

I
J

8
4

De bedrading ter plaatse en de montage van de
componenten moeten worden uitgevoerd door een
erkend elektricien en in overeenstemming zijn met de
geldende Europese en nationale reglementeringen.
De bedrading ter plaatse moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met het bedradingsschema dat met
de unit is meegeleverd en met de onderstaande
instructies.

F

6

Zorg dat er geen externe druk wordt uitgeoefend op
de klemaansluitingen.
■

D

B

T

9
A 11 10
A

Enkele voeding voor
buitenunit, backupverwarming en
boosterverwarming

G

3-wegsklep voor tank
voor warm water voor
huishoudelijk gebruik
(optie)

Gebruik een afzonderlijke voeding. Deel dus nooit
een voeding met een ander toestel.

B

Buitenunit

H

C

Zorg voor een aarding. Aard het toestel niet op een
nutsleiding, een spanningsbeveiliging of een telefoonaarding. Onvolledige aarding kan elektrische
schokken veroorzaken.

Bodemplaatverwarming
EKBPHT(a)

2-wegsklep voor
koelstand
(lokale levering)

D

Backupverwarming

I

E

Binnenunit

Tank voor warm water
voor huishoudelijk
gebruik (optie)

F

Kamerthermostaat
(optie)

J

Boosterverwarming
(optie)

K

Gebruikersinterface
(digitale controller)

Installeer een aardlekschakelaar in overeenstemming
met de relevante lokale en nationale regelgeving.
Anders bestaat het gevaar dat iemand een elektrische
schok krijgt of dat er brand ontstaat.

(a) De bodemplaatverwarming is alleen van toepassing in combinatie met ERLQ of
in het geval van een optionele EKBPHT-kit.

Installeer altijd de vereiste zekeringen.

Item

Beschrijving

Vereist
aantal
geleiders

Maximaal
opgenomen
amperage

1

Voedingskabel voor buitenunit

2+GND

(a)

2

Voedings- en
communicatiekabel binnenunit

3+GND

(b)

3

Stroomkabel voor
bodemplaatverwarming

2

(c)

4

Voedingskabel voor
backupverwarming

2+GND of
3+GND

(d)

5

Kabel kamerthermostaat

3 of 4

100 mA(c)

6

Besturingskabel 3-wegsklep

2+GND

100 mA(c)

7

Besturingskabel 2-wegsklep

2+GND

100 mA(c)

8

Voedings- en thermische
beveiligingskabel
boosterverwarming

4+GND

(b)

9

Thermistorkabel

2

(e)

10

Voedingskabel
boosterverwarming

2+GND

13 A

11

Kabel voeding kWhvoordeeltarief (spanningsvrij
contact)

2

(f)

12

Kabel gebruikersinterface

2

(g)

(a)
(b)
(c)
(d)

Zie naamplaatje op buitenunit.
Kabeldoorsnede 2,5 mm2
Minimum kabeldoorsnede 0,75 mm2
Zie de tabel in "Aansluiting van de voeding van de backupverwarming" op
pagina 19.
(e) De thermistor en aansluitdraad (12 m) worden bij de tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik geleverd.
(f) Kabeldoorsnede 0,75 mm2 tot 1,25 mm2, maximumlengte: 50 m.
Een spanningsvrij contact zorgt voor de minimale belasting van 15 V DC, 10 mA.
(g) Kabeldoorsnede 0,75 mm2 tot 1,25 mm2, maximumlengte: 500 m.
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X1M~X9M........ Klemmenstroken
VOORZICHTIG
Kies alle kabel- en draaddikten op basis van de
desbetreffende lokale en nationale voorschriften.

*

Optie

#

Alleen toepassingen met tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik

##

Alleen toepassingen voor verwarmen/koelen

WAARSCHUWING
Controleer na het uitvoeren van de elektriciteit of elk
elektrisch onderdeel en elke klem in de elektriciteitskast
goed is bevestigd.

Richtlijnen lokale bedrading
■

Interne bedrading - Tabel met onderdelen
Raadpleeg het intern elektrisch schema dat met de unit is meegeleverd (op de binnenkant van het deksel van de schakelkast van de
binnenunit). De gebruikte afkortingen hebben de volgende betekenis.
A1P ................. Hoofdprintplaat
A2P ................. Printplaat digitale controller (gebruikersinterface)
A3P ......... * ..... Thermostaat (EKRTW/R) (PC=intern stroomcircuit)
(optie)
A3P ......... * ..... Printplaat zonnepompstation (EKSR3PA) (optie)
A4P ......... * ..... Digitale I/O-printplaat (EKRP1HB) (optie)
A4P ......... * ..... Printplaat ontvanger (EKRTR) (optie)
BSK ......... * ..... Relais zonnepompstation (EKSR3PA) (optie)
E1H ................. Backupverwarmingselement 1
E2H ................. Backupverwarmingselement 2
E3H ................. Backupverwarmingselement 3
E4H ......... # ..... Boosterverwarming (3 kW)
F1B,F3B .......... Zekering backupverwarming
F2B.......... # ..... Zekering boosterverwarming
F1T.................. Thermische zekering backupverwarming (250 V,
94°C)
FU1 ................. Zekering 3,15 A T 250 V voor printplaat
FU2 ................. Zekering 5 A T 250 V
FuR,FuS.......... Zekering 5 A 250 V voor digitale I/O-printplaat
K1M................. Schakelcontact backupverwarming stap 1
K2M................. Schakelcontact backupverwarming stap 2
K3M......... # ..... Schakelcontact boosterverwarming
K4M................. Pomprelais
K5M,K6M ........ Schakelcontact voor alpolige onderbreking backupverwarming
M1P................. Pomp
M2S....... ## ..... 2-wegsklep voor koelstand (lokale levering)
M3S......... # ..... 3-wegsklep: vloerverwarming/warm water voor
huishoudelijk gebruik
PHC1............... Optocoupler input-circuit
Q1DI................ Aardlekschakelaar (lokale levering)
Q1L ................. Thermische beveiliging backupverwarming
Q2L,Q3L.. # ..... Thermische beveiliging boosterverwarming
R1H ......... * ..... Vochtigheidssensor (EKRTR) (optie)
R1T ......... * ..... Omgevingssensor (EKRTW) (optie)
R1T ................. Thermistor warmtewisselaar uitlaatwater
R2T ......... * ..... Externe sensor (vloer of omgeving) (EKRTETS)
(optie)
R2T ................. Thermistor backupverwarming uitlaatwater
R3T ................. Thermistor koelmiddelvloeistofzijde
R4T ................. Thermistor inlaatwater
R5T ......... # ..... Thermistor warm water voor huishoudelijk gebruik
S1L.................. Stromingsschakelaar
S2S ................. Contact voeding kWh-voordeeltarief
S3S ................. Contact dubbel instelpunt 2
S4S ................. Contact dubbel instelpunt 1
SS1 ................. DIP-schakelaar
TR1 ................. Transformator 24 V voor printplaat
V1S ................. Vonkonderdrukking 1
V2S ................. Vonkonderdrukking 2
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De meeste lokale bedrading van de binnenunit dient te worden
aangebracht op de klemmenstrook in de schakelkast. Om
toegang te krijgen tot de klemmenstrook, dient u het deksel van
de binnenunit en het servicepaneel van de schakelkast te
verwijderen, zie "Binnenunit openen" op pagina 9.
WAARSCHUWING
Schakel alle voedingen uit - d.w.z. de voeding van de
buitenunit en de voeding van de backupverwarming
en de tank voor warm water voor huishoudelijk
gebruik (indien van toepassing) - voordat u het
servicepaneel van de schakelkast verwijdert.

■

Op de onderkant van de schakelkast zijn bevestigingen voor
kabelbinders voorzien. Maak alle kabels vast met kabelbinders
(lokale levering).

■

Voor de backupverwarming is een specifiek voedingscircuit
vereist.

■

Voor installaties met een tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik (optie) is een specifiek voedingscircuit voor de
boosterverwarming vereist.
Zie de montagehandleiding van de tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik voor meer informatie.

Aansluiting van de voedings- en communicatiekabel van
de binnenunit
Vereisten voor voedingscircuit en voedingskabel
De voeding van de binnenunit moet van de buitenunit komen.
Datacommunicatie met de buitenunit verloopt over dezelfde kabel.
Zie de montagehandleiding van de buitenunit voor alle richtlijnen en
specificaties voor de lokale bedrading tussen de binnenunit en de
buitenunit.
Werkwijze
1

Sluit met behulp van de geschikte kabel het voedingscircuit aan
op de juiste klemmen zoals aangegeven in het bedradingsschema en de onderstaande afbeelding.

2

Sluit de aardgeleider (geel/groen) aan op de aardschroef op de
montageplaat van de schakelkast.

3

Bevestig de kabel met behulp van kabelbinders aan de
bevestigingspunten voor trekontlasting.

4

Bij het naar buiten leiden van kabels moet u ervoor zorgen dat
het deksel van de binnenunit nog goed kan worden gesloten, zie
afbeelding 3.

Opmerking: alleen de relevante lokale bedrading is hier afgebeeld.
X1M
1

2

X3M

3

1 2 3
1 2 3
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Aansluiting van de voeding van de backupverwarming

Aansluiting van de thermostaatkabel

Normen voor het voedingscircuit en de kabels

De aansluiting van de thermostaatkabel hangt af van de toepassing.

Gebruik een afzonderlijk voedingscircuit voor de backupverwarming en boosterverwarming. Deel dus nooit een
voeding met een ander apparaat.
Dit voedingscircuit moet worden beveiligd met de vereiste
veiligheidsvoorzieningen conform de lokale en nationale regelgeving.
Kies de voedingskabel op basis van de desbetreffende lokale en
nationale voorschriften. Zie de tabel hieronder voor het maximaal
opgenomen amperage van de backupverwarming.

Zie ook "Voorbeelden van typische toepassingen" op pagina 4 en
"Configuratie van de installatie van de kamerthermostaat" op
pagina 23 voor meer informatie en configuratie-opties voor pompwerking in combinatie met een kamerthermostaat.
Thermostaatvereisten
■

Voeding: 230 V wisselstroom of batterijen

■

Contactspanning: 230 V.

Werkwijze

(1)
(2)

Model binnenunit

Capaciteit
backupverwarming

Nominale
spanning
backupverwarming

Maximaal
opgenomen
amperage

Zmax (Ω)

EKHB*016BA3V3

3 kW

1x 230 V

13 A

—

EKHB*016BA6V3

6 kW

1x 230 V

26 A

0,29

EKHB*016BA6WN

6 kW

3x 400 V

8,6 A

—

EKHB*016BA9WN

9 kW

3x 400 V

13 A

—

EKHB*016BA6T1

6 kW

3x 230 V

15 A

—

EKHB*016BA9T1(b)

9 kW

3x 230 V

23 A

—

(a) (b)

61000-3-12(1)

(a) Apparatuur conform met EN/IEC
(b) Deze apparatuur is conform met EN/IEC 61000-3-11(2) op voorwaarde dat de
systeemimpedantie Zsys kleiner dan of gelijk is aan Zmax op het interfacepunt
tussen de voeding van de gebruiker en het openbare systeem. Het behoort tot de
verantwoordelijkheid van de installateur of de gebruiker van de apparatuur om
ervoor te zorgen, indien nodig in overleg met de distributienetwerkbeheerder, dat
de apparatuur alleen wordt aangesloten op een voeding met een
systeemimpedantie Zsys die kleiner dan of gelijk is aan Zmax.

1

Sluit de thermostaatkabel aan op de juiste aansluitklemmen
zoals afgebeeld in het bedradingsschema en in de montagehandleiding van de kamerthermostaatkit.

2

Bevestig de kabel met behulp van kabelbinders aan de
bevestigingspunten voor trekontlasting.

3

Zet DIP-schakelaar SS2-3 op de printplaat op ON. Zie
"Configuratie van de installatie van de kamerthermostaat" op
pagina 23 voor meer informatie.

Aansluiting van de contacten van het eerste en tweede
instelpunt
De aansluiting van het contact van het instelpunt is alleen van belang
als het contact voor dubbel instelpunt is geactiveerd.
Zie ook "Voorbeelden van typische toepassingen" op pagina 4 en
"Besturing met dubbel instelpunt" op pagina 30.

Werkwijze

Contactvereisten

1

Sluit met behulp van de juiste kabel het voedingscircuit aan op
de hoofdstroomonderbreker zoals aangegeven in het
bedradingsschema en de onderstaande afbeelding.

Het contact moet een spanningsvrij contact zijn voor 230 V (100 mA)
zorgt.

2

Sluit de aardgeleider (geel/groen) aan op de aardschroef op de
X1M-klem.

3

Bevestig de kabel met behulp van kabelbinders aan de
bevestigingspunten voor trekontlasting.

Werkwijze
1

X2M

Opmerking: alleen de relevante lokale bedrading is hier afgebeeld.

L1

L2 L3

1 2 3 4
SP2

3x 230 V
3x 400 V
X1M

Sluit het contact van het eerste en tweede instelpunt aan op de
overeenkomstige klemmen zoals hieronder afgebeeld

1x 230 V
X3M

N

L1 L2 L3

X1M
L1

L1

N

SP1

Contact eerste instelpunt

SP2

Contact tweede instelpunt

SP1

2

Bevestig de kabels met behulp van kabelbinders aan de
bevestigingspunten voor trekontlasting.

3

Stel DIP-schakelaar SS2-3 en lokale instelling [F-00] in op basis
van de vereiste pompwerking. Zie "Configuratie van de
pompwerking" op pagina 23 en lokale instelling [F-00] in
"[F] Instelling optie" op pagina 34.

N

(1) Europese/Internationale Technische Norm die de beperkingen vastlegt voor
harmonische stromen geproduceerd door apparatuur die is aangesloten op
openbare laagspanningssystemen met een ingangsstroom >16 A en ≤75 A
per fase.
(2) Europese/Internationale Technische Norm die de beperkingen vastlegt voor
spanningsveranderingen, spanningsschommelingen en flikkeren in openbare
laagspanningssystemen voor apparatuur met een nominale stroom ≤75 A.
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Aansluiting van de klepbesturingskabels

Aansluiting op een voeding met kWh-voordeeltarief

Klepvereisten

Elektriciteitsmaatschappijen overal ter wereld doen hard hun best om
een stabiele elektriciteitsdienst te leveren tegen een concurrentiële
prijs en zijn vaak gemachtigd om klanten een voordeeltarief aan te
bieden, zoals bijvoorbeeld dag/nachttarieven, seizoenstarieven,
Wärmepumpentarif in Duitsland en Oostenrijk, ...

■

Voeding: 230 V wisselstroom

■

Maximaal opgenomen amperage: 100 mA

Bedrading van de 2-wegsklep
1

Sluit met behulp van de juiste kabel de klepbesturingskabel aan
op de X2M-klem zoals aangegeven in het bedradingsschema.
De bedrading verschilt voor een NC-klep (normaal
gesloten) en een NO-klep (normaal open). Sluit aan
op de juiste aansluitklemmen zoals aangegeven in
het bedradingsschema en de onderstaande
afbeelding.

LET OP

Normaal gesloten (NC)
2-wegsklep
X2M 5 6 7

X2M 5 6 7

M

M
NC

2

Normaal open (NO)
2-wegsklep

NO

Bevestig de kabel(s) met behulp van kabelbinders aan de
bevestigingspunten voor trekontlasting.

Deze apparatuur kan worden aangesloten op dergelijke systemen
met een voeding met kWh-voordeeltarief.
Neem contact op met de elektriciteitsmaatschappij die optreedt als
leverancier op de plaats waar deze apparatuur zal worden
geïnstalleerd om te vragen of de apparatuur kan worden aangesloten
op een systeem met een voeding met kWh-voordeeltarief.
Wanneer de apparatuur op een dergelijke voeding met kWhvoordeeltarief is aangesloten, mag de elektriciteitsmaatschappij:
■

de voeding van de apparatuur voor bepaalde tijd onderbreken;

■

eisen dat de apparatuur gedurende een bepaalde periode
slechts een beperkte hoeveelheid stroom verbruikt.

De binnenunit is ontworpen om een inputsignaal te ontvangen dat de
unit in de stand gedwongen uit schakelt. Op dat ogenblik zal de
compressor van de buitenunit niet werken.
VOORZICHTIG

Bedrading van de 3-wegsklep

Voor een voeding met kWh-voordeeltarief zoals
hieronder afgebeeld als type 1

1

■

Sluit met behulp van de juiste kabel de klepbesturingskabel aan
op de juiste klemmen zoals aangegeven in het
bedradingsschema.

■

■

3-wegsklep
type
"terugtrekveer
met
2 draden"
De 3-wegsklep moet zodanig worden
gemonteerd dat wanneer ze niet geactiveerd
is,
het
ruimteverwarmingscircuit
is
geselecteerd.
3-wegsklep type "SPST met 3 draden"
De 3-wegsklep moet zodanig worden
gemonteerd dat wanneer klempoorten 9 en
10 van voeding worden voorzien, het circuit
voor warm water voor huishoudelijk gebruik
is geselecteerd.

Klep type
"terugtrekveer met 2 draden"

Klep type "SPST met 3 draden"

X2M 8 9 10

X2M 8 9 10

M

2

M

Als de verwarmingen moeten worden aangestuurd
wanneer de voeding met kWh-voordeeltarief uit is,
moeten deze verwarmingen op een afzonderlijke
voeding worden aangesloten.
■

Wanneer het kWh-voordeeltarief actief is en de
voeding niet onderbroken wordt, is stroomverbruik in
standby mogelijk (printplaat, controller, pomp, ...).

Voor een voeding met kWh-voordeeltarief zoals
hieronder afgebeeld als type 2 of 3
Als de voeding wordt uitgeschakeld wanneer het kWhvoorkeurstarief actief is, kunnen de verwarmingen niet
worden aangestuurd.
■

Deze voedingsonderbreking mag niet langer dan 2
uur duren; anders wordt de realtime klok van de
controller gereset.

■

Tijdens een voedingsonderbreking zal het display van
de controller leeg zijn.

Bevestig de kabel(s) met behulp van kabelbinders aan de
bevestigingspunten voor trekontlasting.
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Voor de verschillende mogelijkheden voor het aansturen van verwarmingen wanneer het kWhvoordeeltarief actief is, zie "[D] Voeding met kWhvoordeeltarief/Lokale
verschuivingswaarde
weersafhankelijk" op pagina 33.

Twee soorten 3-wegskleppen kunnen worden
aangesloten. De bedrading verschilt naar gelang
het type:

LET OP

Als de voeding met kWh-voordeeltarief van het type is
waarbij de voeding niet wordt onderbroken, kunnen
de verwarmingen nog altijd worden aangestuurd.

EKHBH/X016BA
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Mogelijke types voeding met kWh-voordeeltarief
Verander lokale instelling [D-01] wanneer u de apparatuur
aansluit op een voeding met kWh-voordeeltarief. In het
geval dat de voeding met kWh-voordeeltarief van het type
is dat niet wordt onderbroken (zoals type 1 hiervoor), dient
u zowel lokale instelling [D-01] als [D-00] te veranderen.
Zie
"[D] Voeding
met
kWh-voordeeltarief/Lokale
verschuivingswaarde weersafhankelijk" op pagina 33 in
hoofdstuk "Lokale instellingen".

Mogelijke aansluitingen en vereisten om de apparatuur aan te sluiten
op een dergelijke voeding ziet u in de onderstaande afbeelding:
[D-01]=1

1

1
2

2

3

1
2

3

3

1
2

[D-01]=2

L N

1
S2S

2

4

3

L N

1
S2S

2

4

3

L N

1
S2S

2

3

4

1
2
3

L N

S2S

Als de voeding met kWh-voordeeltarief van het type is
waarbij de voeding niet wordt onderbroken, wordt de unit in
de stand gedwongen uit geschakeld. De zonnepomp kan
nog altijd worden aangestuurd.

4

Wanneer het signaal van het kWh-voordeeltarief wordt
gestuurd, knippert de aanduiding van gecentraliseerde
besturing e om aan te geven dat het kWh-voordeeltarief
actief is.

L N

S2S

4
L N

Verplaatsen van de digitale controller
Standaard wordt de digitale controller in de fabriek op de binnenunit
geïnstalleerd. (Zie "Hoofdcomponenten" op pagina 10 voor de juiste
plaats). Indien vereist kan de digitale controller ook elders worden
geïnstalleerd.

S2S

3

4

Vergeet niet dat u slechts 1 enkele digitale controller kunt aansluiten
op de binnenunit.

Bedradingsspecificaties
3

Draadspecificatie

Waarde

Type

2-aderig

Doorsnede

0,75-1,25 mm2

Maximumlengte

500 m

4
17 18

X2M

A1P
X40A
LET OP

1

Kast voeding met kWh-voordeeltarief

2

Ontvanger voor het signaal van de elektriciteitsmaatschappij

3

Voeding naar buitenunit (raadpleeg de montagehandleiding die
bij de buitenunit is geleverd)

4

Spanningsvrij contact naar binnenunit

Wanneer de buitenunit op een voeding met kWh-voordeeltarief is
aangesloten, moet het spanningsvrij contact van de ontvanger voor
het signaal van het kWh-voordeeltarief van de elektriciteitsmaatschappij worden aangesloten op klem 17 en 18 van X2M (zoals
hierboven afgebeeld).
Wanneer parameter [D-01]=1 op het moment dat het signaal voor
kWh-voordeeltarief door de elektriciteitsmaatschappij wordt
gestuurd, gaat dat contact open en wordt de unit in de stand
gedwongen uit geschakeld(1).
Wanneer parameter [D-01]=2 op het moment dat het signaal voor
kWh-voordeeltarief door de elektriciteitsmaatschappij wordt
gestuurd, sluit dat contact en wordt de unit in de stand gedwongen uit
geschakeld(2).

De aansluitbedrading is niet meegeleverd.

Montage
LET OP

1

De digitale controller moet binnenshuis worden
geïnstalleerd.

Neem het voorste deel van de digitale controller weg.
Steek een platte schroevendraaier in de
gleuven (1) in het onderste deel van de
controller en verwijder het bovenste deel
van de digitale controller.

2

1

Bevestig de digitale controller op een effen
oppervlak.

LET OP

Let op dat u het onderste deel van de digitale controller
niet vervormt door de montageschroeven te stevig aan
te draaien.

Type 1
Dit type voeding met kWh-voordeeltarief is niet onderbroken.
Type 2
Dit type voeding met kWh-voordeeltarief wordt na bepaalde tijd
onderbroken.
Type 3
Dit type voeding
onderbroken.

met

kWh-voordeeltarief

wordt

onmiddellijk

(1) Wanneer het signaal opnieuw stopt, sluit het spanningsvrij contact en begint de
unit weer te werken. Daarom is het belangrijk dat de automatische herstartfunctie
ingeschakeld blijft. Zie "[3] Automatische herstart" op pagina 27.
(2) Wanneer het signaal opnieuw stopt, gaat het spanningsvrij contact open en
begint de unit weer te werken. Daarom is het belangrijk dat de automatische
herstartfunctie ingeschakeld blijft. Zie "[3] Automatische herstart" op pagina 27.
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3

OPSTARTEN

Voer de bedrading van de unit uit.

1

De configuratie van de binnenunit door de installateur dient te zijn
afgestemd op de omgeving van de installatie (klimaat, geïnstalleerde
opties, enz.) en de expertise van de gebruiker.

16
16a

1

16
16a

6

EN CONFIGUREREN

Het is belangrijk dat de installateur alle informatie in dit
hoofdstuk achtereenvolgens leest en dat het systeem
gepast wordt geconfigureerd.

2

Overzicht instellingen DIP-schakelaar
P2 P1

DIP-schakelaar SS2 zit op de printplaat van de schakelkast (zie
"Hoofdcomponenten schakelkast" op pagina 11) en wordt gebruikt
voor de configuratie van de installatie van de tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik, de aansluiting van de kamerthermostaat
en de pompwerking.

3

4

5

1

Unit

2

Achterste deel van de digitale controller

3

Voorste deel van de digitale controller

4

Bedraad vanaf de achterkant

5

Bedraad vanaf de bovenkant

6

Maak een inkeping in het deel waardoor de bedrading kan
worden geleid met een kniptang enz.

WAARSCHUWING
Schakel de stroomvoorziening uit alvorens u het
servicepaneel van de schakelkast opent en de instellingen
van de DIP-schakelaars verandert.

Sluit de klemmen aan bovenaan het bovenste deel van de
digitale controller en de klemmen in de unit (P1 op 16, P2 op
16a).
■

LET OP

■

4

De bedrading moet weg van de voedingsbedrading worden geleid om elektrische
interferentie
(externe
interferentie)
te
voorkomen.

OFF ON

P2 P1

DIPschakelaar
SS2

Beschrijving

ON

OFF

Niet van toepassing voor
installateur

—

(Standaard)

2

Installatie van de tank voor
warm water voor
huishoudelijk gebruik
(zie "Configuratie
installatie van de tank voor
warm water voor
huishoudelijk gebruik" op
pagina 24)

Geïnstalleerd

Niet
geïnstalleerd
(Standaard)

3

Aansluiting
kamerthermostaat
(zie "Configuratie van de
installatie van de
kamerthermostaat" op
pagina 23)

Kamerthermostaat
aangesloten

Geen kamerthermostaat
aangesloten
(Standaard)

4

Deze instelling(a) bepaalt
de werkingsstand van de
warmtepomp bij een
gelijktijdige vraag voor
meer verwarmen/koelen
van ruimten en verwarmen
van water voor
huishoudelijk gebruik.

Prioriteit
verwarmen/
koelen

Prioriteit naar
kant met hoogste
vraag(b)

VOORZICHTIG
Let op dat u de bedrading tijdens het monteren niet
klemt.
Begin met bevestigen vanaf de klemmen
aan de onderkant.

1
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3 4

1

Strip de mantel af voor het
deel dat door de binnenkant
van de behuizing van de
digitale
controller
moet
gaan ( l ).

Breng het bovenste deel van de digitale controller weer aan.

1 2

(a) Geldt alleen wanneer DIP-schakelaar 2 = ON.
(b) De stand verwarmen/koelen of verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik
kan worden beperkt door de weektimer en/of lokale instellingen (4, 5, 8).
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Configuratie van de installatie van de
kamerthermostaat

Configuratie van de pompwerking
LET OP

■

■

Wanneer op de binnenunit geen kamerthermostaat is aangesloten, moet DIPschakelaar SS2-3 op OFF worden gezet.

OFF ON OFF ON

■

Wanneer op de binnenunit een kamerthermostaat is aangesloten, moet DIPschakelaar SS2-3 op ON worden gezet.

1 2

Zonder kamerthermostaat: DIP-schakelaar SS2-3 = OFF
1 2

3 4

Controleer op de kamerthermostaat of de instellingen juist zijn
(6®02=ja, 6®05=9, 6®06=3) om te voorkomen dat de pomp
voortdurend wordt in- en uitgeschakeld; dit zou de levensduur
van de pomp immers inkorten.
■

■

Wanneer de kamerthermostaat op de binnenunit is
aangesloten, zijn de weektimers voor verwarmen en
koelen nooit beschikbaar. Dit heeft geen invloed op
andere weektimers. Voor meer informatie over de
weektimers, zie de gebruiksaanwijzing.
Wanneer de kamerthermostaat op de binnenunit is
aangesloten en op de =- of y-knop wordt
gedrukt, knippert de indicator voor gecentraliseerde
besturing e om aan te geven dat de
kamerthermostaat voorrang heeft en de aan/uitwerking en het omschakelen bepaalt.

In de volgende tabel vindt u een beknopt overzicht van de vereiste
configuratie en de thermostaatbedrading aan de klemmenstrook
(X2M: 1, 2, 3, 4) in de schakelkast. De pompwerking staat
aangegeven in de derde kolom. In de drie laatste kolommen wordt
aangegeven of de volgende functie beschikbaar is op de
gebruikersinterface (UI) of door de thermostaat (T) wordt bepaald:
• verwarmen of koelen van ruimten aan/uit (y)
• omschakelen verwarmen/koelen (=)
• weektimers verwarmen en koelen (pr)
Thermostaat

Configuratie

Pompwerking

Geen
thermostaat

• SS2-3 = OFF
• bedrading:
(geen)

bepaald door
uitlaatwatertemperatuur (a)

Om de pompsnelheid in te stellen, zie "Pompsnelheid
instellen" op pagina 25.

3 4

y

=

pr

UI

UI

UI

X2M

Wanneer op de binnenunit geen kamerthermostaat is aangesloten,
wordt de pompwerking bepaald door de uitlaatwatertemperatuur.
Ga als volgt te werk om de pomp continu te laten werken wanneer
geen kamerthermostaat is aangesloten:
- zet DIP-schakelaar SS2-3 op ON,
- sluit klem 1-2-4 op de klemmenstrook in de schakelkast kort.
Met DIP-schakelaar kamerthermostaat: SS2-3 = ON
Wanneer de thermostaat op de binnenunit is aangesloten, werkt de
pomp continu wanneer de thermostaat een vraag om verwarmen of
koelen stuurt.
Dubbel instelpunt
Wanneer dubbel instelpunt is geactiveerd, wordt de werking van de
pomp bepaald op basis van de stand van DIP-schakelaar SS2-3 en
de contacten voor de selectie van het instelpunt. Zie de configuraties
van de pompwerking wanneer de thermostaat al of niet is aangesloten zoals hiervoor beschreven.
Wanneer dubbel instelpunt is geactiveerd, is "gedwongen
continue pompwerking" niet mogelijk. Wanneer SS2-3 op
ON staat terwijl zowel SP1 als SP2 gesloten zijn, is de
pompwerking dezelfde als "met kamerthermostaat" en het
tweede instelpunt is het instelpunt dat van toepassing is.
Zie "Besturing met dubbel instelpunt" op pagina 30.
In de volgende tabel vindt u een beknopt overzicht van de vereiste
configuratie en de bedrading aan de klemmenstrook (X2M: 1, 2, 4) in
de schakelkast. De pompwerking staat aangegeven in de derde
kolom. In de drie laatste kolommen wordt aangegeven of de
volgende functie beschikbaar is op de gebruikersinterface (UI) of
door de contacten voor selectie van het instelpunt SP1 en SP2 wordt
bepaald:
• verwarmen of koelen van ruimten aan/uit (y)
• omschakelen verwarmen/koelen (=)
• weektimers verwarmen en koelen (pr)
Dubbel instelpunt

1 2 3 4

• SS2-3 = ON
• bedrading:

X2M
1 2 3 4

aan wanneer
verwarmen of
koelen van
ruimten aan is
(y)

UI

UI

UI

Configuratie

Pompwerking

• [7-02]=1
• SS2-3 = OFF
• bedrading:

bepaald door
uitlaatwatertemperatuur (a)

y

=

pr

UI

UI

UI

SP2/SP1

UI

—

X2M
1 2 3 4

Thermostaat
alleen
verwarmen

• SS2-3 = ON
• bedrading: (zie
montagehandleiding
van de kit met
kamerthermostaat)

aan bij vraag
voor
verwarming
door kamerthermostaat

T

Thermostaat
met schakelaar
verwarmen/
koelen

• SS2-3 = ON
• bedrading: (zie
montagehandleiding
van de kit met
kamerthermostaat)

aan bij vraag
voor
verwarming of
vraag voor
koelen door
kamerthermostaat

T

—

—

SP1

• [7-02]=1
• SS2-3 = ON
• bedrading:

aan wanneer hoofdof/en sub-instelpunt
wordt gevraagd

X2M
T

—

(a) De pomp wordt gestopt wanneer verwarmen/koelen van ruimten wordt
uitgeschakeld of wanneer het water de op de gebruikersinterface ingestelde
temperatuur heeft bereikt. Wanneer verwarmen/koelen van ruimten is
ingeschakeld, werkt de pomp om de 5 minuten gedurende 3 minuten om
de watertemperatuur op peil te houden.
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SP2

1 2 3 4
SP2

SP1

SP1 =
SP2 =

Contact eerste instelpunt
Contact tweede instelpunt

(a) De pomp wordt gestopt wanneer verwarmen/koelen van ruimten wordt
uitgeschakeld of wanneer het water de op de gebruikersinterface ingestelde
temperatuur heeft bereikt. Wanneer verwarmen/koelen van ruimten is
ingeschakeld, werkt de pomp om de 5 minuten gedurende 3 minuten om de
watertemperatuur op peil te houden.
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■

Wanneer geen tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik is geïnstalleerd, moet
DIP-schakelaar SS2-2 op OFF (standaard)
worden gezet.

OFF ON

■

Wanneer een tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik is geïnstalleerd, moet
DIP-schakelaar SS2-2 op ON worden gezet.

OFF ON

Configuratie installatie van de tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik

5

Aarding
Zorg ervoor dat de aardkabels correct zijn aangesloten en de
aardklemmen stevig zijn vastgemaakt.

6
1 2

Interne bedrading

3 4

Controleer of er geen losse aansluitingen of beschadigde
elektrische componenten in de schakelkast zichtbaar zijn.
7

1 2

Bevestiging
Controleer of de unit correct gemonteerd is om abnormale
geluiden en trillingen te voorkomen bij het opstarten van de unit.

3 4

Wanneer SS2-3 op ON stond zonder alle vereiste en juiste
bedradingsaansluitingen tussen de binnenunit en de
schakelkast van de tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik, staat de foutcode AC op de gebruikersinterface.

Initieel opstarten bij lage buitentemperaturen
Bij de eerste keer opstarten en wanneer de watertemperatuur laag is,
is het belangrijk dat het water geleidelijk wordt opgewarmd. Anders
kan de betonnen vloer barsten door de plotse temperatuurverandering. Neem contact op met de verantwoordelijke aannemer
voor de betonwerken voor meer informatie.
De laagste ingestelde temperatuur van uittredend water kan worden
verlaagd tot op een waarde tussen 15°C en 25°C door de lokale
instelling [9-01] (onderste limiet verwarmingsinstelpunt) te
veranderen. Zie "Lokale instellingen" op pagina 25.

8

Beschadigde onderdelen
Controleer de binnenkant van de unit op beschadigde
onderdelen of platgedrukte leidingen.

9

Koelmiddellek
Controleer de binnenkant van de unit op koelmiddellekken.
Raadpleeg uw plaatselijke dealer als er een koelmiddellek is.

10

Voedingsspanning
Controleer de voedingsspanning op het lokale voedingspaneel.
De spanning moet overeenkomen met de spanning op het
identificatieplaatje van de unit.

11

Ontluchtingsklep
Zorg ervoor dat de ontluchtingsklep open staat (minstens
2 draaien).

12

Drukveiligheidsklep
Open de drukveiligheidsklep om te controleren of de backupverwarming volledig gevuld is met water. Er moet water
uitkomen in plaats van lucht.

Verwarmen tussen 15°C en 25°C verloopt alleen door de
backupverwarming.

LET OP

Controles vóór ingebruikname
Controle vóór eerste opstart
GEVAAR
Schakel alle relevante voedingen uit voordat u aansluitingen uitvoert.

13

De backupverwarming zal schade oplopen als u het
systeem gebruikt terwijl de backupverwarming niet
volledig gevuld is met water!

Afsluiters
Zorg ervoor dat de afsluiters correct geïnstalleerd zijn en
helemaal open staan.

LET OP

Wanneer u het systeem met gesloten kleppen
gebruikt, wordt de pomp beschadigd!

Controleer na de installatie van de unit de volgende punten vooraleer
de stroomonderbreker in te schakelen:
1

2

Lokale bedrading
Zorg dat de lokale bedrading tussen het lokale stroompaneel en
de binnenunit, buitenunit en binnenunit, binnenunit en kleppen
(indien van toepassing), binnenunit en kamerthermostaat
(indien van toepassing), en binnenunit en tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik is uitgevoerd volgens de in hoofdstuk
"Lokale bedrading" op pagina 17 beschreven instructies,
volgens de bedradingsschema's en de Europese en nationale
regelgevingen.

Onder spanning brengen van de binnenunit
Wanneer de stroomvoorziening naar de unit wordt ingeschakeld,
verschijnt op de gebruikersinterface "88" terwijl deze wordt
geïnitialiseerd, wat tot 30 seconden kan duren. In deze fase kan de
gebruikersinterface niet worden gebruikt.

Zekeringen of beveiligingen
Controleer of het type en de waarde van de zekeringen of de
lokaal gemonteerde beveiligingen overeenstemmen met de
vereisten vermeld in het hoofdstuk "Technische specificaties" op
pagina 43. Zorg ervoor dat er geen zekering of beveiliging is
overgeslagen.

3

Stroomonderbreker backupverwarming F1B/F3B
Vergeet niet om de stroomonderbreker van de backupverwarming F2B in de schakelkast in te schakelen (F1B/F3B,
afhankelijk van het type backupverwarming). Zie het
bedradingsschema.

4

Stroomonderbreker boosterverwarming F2B
Vergeet niet de stroomonderbreker van de boosterverwarming
F2B in de schakelkast in te schakelen (geldt alleen voor units
met optionele tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik
geïnstalleerd).
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Werkwijze

Pompsnelheid instellen

Ga als volgt te werk om één of meer lokale instellingen te wijzigen.
De pompsnelheid kan op de pomp worden gekozen (zie
"Hoofdcomponenten" op pagina 10).
De standaardinstelling is de hoogste snelheid (I). Als de
waterstroming in het systeem te hoog is (bijv. geluid van stromend
water in de installatie), kan de snelheid op middelmatige (II) of lage
(III) snelheid worden ingesteld.
3

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1
2

I

II
III

ESP [kPa]

De beschikbare externe statische druk (ESP, uitgedrukt in kPa)
afhankelijk van de waterstroming (l/min) is afgebeeld in de
onderstaande grafiek.

1

Houd de z-knop minstens 5 seconden ingedrukt om naar de
LOKALE INSTELSTAND te gaan.
Het $-symbool (3) verschijnt op het display. De huidige
geselecteerde lokale instelcode wordt weergegeven ; (2),
met rechts ervan de ingestelde waarde - (1).

2

Druk op de bgi-knop om de eerste code van de gepaste
lokale instelling te selecteren.

De configuratie van de binnenunit door de installateur dient te zijn
afgestemd op de omgeving van de installatie (klimaat, geïnstalleerde
opties, enz.) en de noden van de gebruiker. Daartoe zijn er enkele
zogenaamde lokale instellingen beschikbaar. Deze lokale
instellingen kunnen worden opgeroepen en geprogrammeerd via de
gebruikersinterface op de binnenunit.

3

Druk op de bgj-knop om de tweede code van de gepaste
lokale instelling te selecteren.

4

Druk op de pfi-knop en pfj-knop om de
ingestelde waarde van de geselecteerde lokale instelling te
wijzigen.

Aan elke lokale instelling is een getal of code van 3 cijfers toegekend,
bijv. [1-03], die is weergegeven op het display van de gebruikersinterface. Het eerste cijfer [1] geeft de 'eerste code' of groep lokale
instellingen weer. Het tweede en derde cijfer [03] samen geven de
'tweede code' aan.

5

Sla de nieuwe waarde op door op de pr-knop te drukken.

6

Herhaal stap 2 tot en met 4 om andere lokale instellingen te
wijzigen wanneer nodig.

7

Wanneer u klaar bent, drukt u op de z-knop om de LOKALE
INSTELSTAND te verlaten.

16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
[l/min]

Lokale instellingen

Een lijst van alle lokale instellingen en standaardwaarden vindt u
onder "Tabel lokale instellingen" op pagina 35. In dezelfde lijst
hebben we 2 kolommen voorzien voor de datum en de waarden van
de gewijzigde lokale instellingen die verschillen van de
standaardwaarden.

Wijzigingen in een specifieke lokale instelling worden
pas opgeslagen wanneer op de pr-knop wordt
gedrukt. Door te navigeren naar een nieuwe lokale
instelcode of door te drukken op de z-knop wordt de
aangebrachte wijziging ongedaan gemaakt.

LET OP

Een gedetailleerde beschrijving van elke lokale instelling vindt u
onder "Gedetailleerde beschrijving" op pagina 26.

EKHBH/X016BA

Binnenunit voor lucht-water-warmtepompsysteem
4PW54187-1

■

Vóórdat de unit de fabriek heeft verlaten, zijn de
instelwaarden ingesteld zoals aangegeven onder
"Tabel lokale instellingen" op pagina 35.

■

Bij het verlaten van de LOKALE INSTELSTAND is het
mogelijk dat "88" verschijnt op het lcd-scherm van de
gebruikersinterface terwijl deze wordt geïnitialiseerd.
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Gedetailleerde beschrijving
[0] Gebruikersniveau

Tt

Doeltemperatuur water

TA

Buitentemperatuur

Indien nodig kunnen sommige knoppen van de gebruikersinterface
voor de gebruiker geblokkeerd worden.
Er zijn drie beschikbare gebruikersniveaus (zie onderstaande tabel).
Schakelen tussen niveau 1 en niveau 2/3 doet u door gelijktijdig op
de pfi- en pfj-knop te drukken, onmiddellijk gevolgd
door gelijktijdig op de s- en ba-knop te drukken, en deze
4 knoppen gedurende minstens 5 seconden ingedrukt te houden (in
de normale stand). Er verschijnt geen aanduiding op de gebruikersinterface. Wanneer niveau 2/3 is geselecteerd, wordt het werkelijke
gebruikersniveau – ofwel niveau 2 ofwel niveau 3 – bepaald door
lokale instelling [0-00].

= Verschuivingswaarde

[2] Desinfecteringsfunctie
Alleen van toepassing op installaties met een tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik.
De desinfecteringsfunctie desinfecteert de tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik door het water voor huishoudelijk gebruik
regelmatig tot op een bepaalde temperatuur te verwarmen.
VOORZICHTIG
De lokale instellingen van de desinfecteringsfunctie
moeten worden geconfigureerd door de installateur in
overeenstemming met de nationale en lokale
regelgevingen.

Gebruikersniveau
Knop

1

2

3

s

bruikbaar

—

—

Knop weersafhankelijk
instelpunt

ba

bruikbaar

—

—

In-/uitschakelknop
weektimer

pr

bruikbaar

bruikbaar

—

Programmeerknop

<

bruikbaar

—

—

Tijdinstelknoppen

pf
i
pf
j

bruikbaar

z

bruikbaar

Knop geluidsarme
stand

Knop
inspectie/testwerking

—

■ [2-00] Werkingsinterval: dag(en) van de week waarop het
warm water voor huishoudelijk gebruik moet worden
verwarmd.
■ [2-01] Status: bepaalt of de desinfecteringsfunctie aan (1) of
uit (0) staat.
■ [2-02] Starttijd: tijdstip van de dag waarop het warm water
voor huishoudelijk gebruik moet worden verwarmd.

—

■ [2-03] Instelpunt: te bereiken hoge watertemperatuur.
—

■ [2-04] Interval: tijd gedurende welke
temperatuur moet behouden blijven.

—

de

ingestelde

TDHW

[1] Weersafhankelijk instelpunt (alleen verwarmingsstand)

[2-03]

De lokale instellingen van het weersafhankelijk instelpunt bepalen de
parameters voor de weersafhankelijke werking van de unit. Wanneer
de weersafhankelijke werkingsstand is geactiveerd, wordt de
watertemperatuur automatisch bepaald op basis van de buitentemperatuur: koudere buitentemperaturen zorgen voor warmer water
en omgekeerd. In de weersafhankelijke werking kan de gebruiker de
doeltemperatuur van het water met maximaal 5°C verhogen of
verlagen. Zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over de
weersafhankelijke werking.
■ [1-00]
Lage
omgevingstemperatuur
buitentemperatuur.

(Lo_A):

lage

■ [1-01]
Hoge
omgevingstemperatuur
buitentemperatuur.

(Hi_A):

hoge

[2-04]

TH
TU

00.00

01.00

22.00

23.00

24.00

t

[2-02]

■ [1-02] Instelpunt bij lage omgevingstemperatuur (Lo_Ti): de
doeltemperatuur van het uitlaatwater wanneer de buitentemperatuur gelijk is aan of lager daalt dan de lage
omgevingstemperatuur (Lo_A).
Merk op dat de Lo_Ti-waarde hoger dient te zijn dan Hi_Ti,
omdat voor koudere buitentemperaturen (nl. Lo_A) warmer
water is vereist.
■ [1-03] Instelpunt bij hoge omgevingstemperatuur (Hi_Ti): de
doeltemperatuur van het uitlaatwater wanneer de buitentemperatuur gelijk is aan of hoger stijgt dan de hoge
omgevingstemperatuur (Hi_A).
Let op dat de Hi_Ti-waarde lager dient te zijn dan Lo_Ti,
omdat voor warmere buitentemperaturen (nl. Hi_A) minder
warm water volstaat.
Tt

Lo_Ti

TDHW

Temperatuur warm water voor huishoudelijk gebruik

TU

Door gebruiker ingestelde temperatuur (ingesteld op de
gebruikersinterface)

TH

Temperatuur hoog instelpunt [2-03]

t

Tijd

WAARSCHUWING
De temperatuur van het warm water voor huishoudelijk
gebruik uit de warmwaterkraan zal gelijk zijn aan de
waarde van lokale instelling [2-03] na desinfectering.
Als deze hoge temperatuur van het warm water voor
huishoudelijk gebruik een potentieel risico op letsels kan
inhouden, moet een mengkraan (lokaal te voorzien)
worden geïnstalleerd aan de warmwateruitlaataansluiting
van de tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik.
Deze mengkraan zorgt ervoor dat de temperatuur van het
warm water uit de warmwaterkraan nooit boven de
ingestelde maximumwaarde komt. Deze maximum
toelaatbare temperatuur van het warm water wordt
bepaald volgens lokale en nationale voorschriften.

+ 05
00

Hi_Ti

Shift value

– 05

Lo_A
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[3] Automatische herstart

Werking boosterverwarming

Bij herstelling van de stroomvoorziening na een onderbreking van de
voeding worden door de automatische herstartfunctie de instellingen
van de gebruikersinterface van vóór de onderbreking van de voeding
hersteld.

Alleen van toepassing op installaties met een tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik.

Laat de automatische herstartfunctie dan ook bij
voorkeur ingeschakeld.

LET OP

Vergeet niet dat wanneer de functie uitgeschakeld is, de weektimer
niet zal worden geactiveerd wanneer de unit na een onderbreking
van de voeding weer stroom krijgt. Druk op de pr-knop om de
weektimer weer in of uit te schakelen.
■ [3-00] Status: bepaalt of de automatische herstartfunctie
AAN (0) of UIT (1) staat.
Als de voeding met kWh-voordeeltarief van het type is
waarbij de voeding wordt onderbroken, moet de
automatische herstartfunctie altijd worden toegelaten.

LET OP

[4] Werking
backup-/boosterverwarming
temperatuur verwarmen van ruimten

en

uitschakel-

Werking backupverwarming
De werking van de backupverwarming kan worden geactiveerd of
gedeactiveerd, of zij kan worden gedeactiveerd afhankelijk van de
werking van de boosterverwarming.
■ [4-00] Status: bepaalt of de werking van de backupverwarming ingeschakeld (1) of uitgeschakeld (0) is.
■ [4-01] Voorrang: bepaalt of de backupverwarming en de
boosterverwarming gelijktijdig (0) kunnen werken, ofwel of de
boosterverwarming voorrang heeft op de backupverwarming
(1), ofwel of de backupverwarming voorrang heeft op de
boosterverwarming (2).
LET OP

Wanneer de lokale instelling voor de prioriteit
op ON (1) staat, kan de prestatie voor het
verwarmen van ruimten door het systeem
lager liggen bij lage buitentemperatuur,
aangezien bij een vraag van verwarming van
water voor huishoudelijk gebruik de backupverwarming niet beschikbaar zal zijn voor het
verwarmen van ruimten (de warmtepomp
zorgt nog steeds voor het verwarmen van
ruimten).
Wanneer de lokale instelling voor de prioriteit
op ON (2) staat, kan de prestatie voor het
verwarmen van water voor huishoudelijk
gebruik door het systeem lager liggen bij lage
buitentemperatuur, aangezien bij een vraag
van verwarming van ruimten de boosterverwarming niet beschikbaar zal zijn voor het
verwarmen van water voor huishoudelijk
gebruik. De warmtepomp zorgt wel nog
steeds voor het verwarmen van water voor
huishoudelijk gebruik.
Wanneer de lokale instelling voor de voorrang op OFF (0) staat, moet het stroomverbruik binnen de limieten van de voeding
blijven.

Uitschakeltemperatuur verwarmen van ruimten
■ [4-02] Uitschakeltemperatuur verwarmen van ruimten:
buitentemperatuur waarboven het verwarmen van ruimten
wordt uitgeschakeld om een teveel aan verwarming te
voorkomen.
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De werking van de boosterverwarming kan worden geactiveerd of
beperkt afhankelijk van de buitentemperatuur (T A), temperatuur van
het warm water voor huishoudelijk gebruik (T DHW) of de
werkingsstand van de warmtepomp.
■ [4-03] Werking boosterverwarming: bepaalt of de werking
van de optionele boosterverwarming geactiveerd(1) of op
een bepaalde manier beperkt (0/2/3) is.
Verklaring van instellingen van [4-03]
De boosterverwarming zal/kan alleen werken als de stand voor
warm water voor huishoudelijk gebruik geactiveerd is (w).
■ [4-03]=0, dan is de werking van de boosterverwarming alleen
toegestaan tijdens "[2] Desinfecteringsfunctie" en "Krachtig
verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik" (zie
gebruiksaanwijzing).
Deze instelling is alleen aanbevolen in het geval dat de
capaciteit van de warmtepomp gedurende het volledige
verwarmingsseizoen volstaat voor de behoeften voor
verwarming van de woning en voor het warm water voor
huishoudelijk gebruik.
Het resultaat van deze instelling is dat het warm water voor
huishoudelijk gebruik nooit door de boosterverwarming zal
worden verwarmd, behalve bij de "[2] Desinfecteringsfunctie"
en "Krachtig verwarmen van water voor huishoudelijk
gebruik" (zie gebruiksaanwijzing).
Als de werking van de boosterverwarming beperkt is
([4-03]=0) en de buitentemperatuur TA lager is dan de
lokale instelling waar parameter [5-03] is op ingesteld
en [5-02]=1, wordt het water voor huishoudelijk
gebruik niet verwarmd.
Deze instelling heeft als gevolg dat de temperatuur
van het warm water voor huishoudelijk gebruik (T DHW)
maximaal gelijk kan zijn aan de uitschakeltemperatuur
van de warmtepomp (THP OFF). Zie instelling van
[6-00] en [6-01] in "[6]" op pagina 29.
■ [4-03]=1, dan wordt de werking van de boosterverwarming
alleen bepaald door de uitschakeltemperatuur van de
boosterverwarming (TBH OFF), inschakeltemperatuur van de
boosterverwarming (TBH ON) en/of weektimer. Zie instelling
"[7-00]" op pagina 29 en "[7-01]" op pagina 30.
■ [4-03]=2, dan is de werking van de boosterverwarming alleen
toegestaan als de warmtepomp buiten het "bedrijfsbereik"
van de stand verwarmen van water voor huishoudelijk
gebruik van de warmtepomp valt (TA<[5-03] of TA>35°C) of
de temperatuur van het warm water voor huishoudelijk
gebruik 2°C lager is dan de uitschakeltemperatuur van de
warmtepomp (THP OFF) voor de stand warm water voor
huishoudelijk gebruik (TDHW>THP OFF–2°C). (Zie instelling
[5-03] op pagina 28, [6-00] op pagina 29 en [6-01] op
pagina 29).
Dit resulteert in de meest optimale dekking van warm water
voor huishoudelijk gebruik verwarmd door de pomp.
■ [4-03]=3, dan is de werking van de boosterverwarming
dezelfde als instelling 1, behalve dat de boosterverwarming
UIT is wanneer de warmtepomp actief is in de stand warm
water voor huishoudelijk gebruik. Deze functionaliteit heeft
als gevolg dat instelling [8-03] niet relevant is.
Dit resulteert in een optimale dekking van warm water voor
huishoudelijk gebruik verwarmd door de warmtepomp in
verband met [8-04].
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■

Wanneer instelling [4-03]=1/2/3, kan de werking
van de boosterverwarming ook nog door de
weektimer worden beperkt. D.w.z. u kunt dan
instellen wanneer de boosterverwarming de
voorkeur krijgt tijdens een bepaalde tijd van de
dag. (Zie gebruiksaanwijzing)

■

Wanneer
instelling
[4-03]=2,
mag
de
boosterverwarming werken wanneer TA<[5-03]
ongeacht de staat van [5-02]. Als bivalente
werking is geactiveerd en het toelatingssignaal
voor de extra ketel AAN is, is de
boosterverwarming beperkt zelfs wanneer
TA<[5-03]. (Zie "[C-02]" op pagina 32)

■

■ [5-04] Instelpuntcorrectie voor temperatuur warm water voor
huishoudelijk gebruik: instelpuntcorrectie voor de gewenste
temperatuur van het warm water voor huishoudelijk gebruik,
te gebruiken bij lage buitentemperatuur wanneer de voorrang
van het verwarmen van ruimten geactiveerd is. Het gecorrigeerde (hogere) instelpunt zorgt ervoor dat de totale
verwarmingscapaciteit van het water in de tank zo goed als
ongewijzigd blijft door het koudere water op de bodem in de
tank (omdat de warmtewisselaarspiraal niet werkt) te
compenseren door warmer water bovenaan.
Tset

De boosterverwarming mag altijd werken tijdens
de krachtige verwarming van water voor huishoudelijk gebruik en met de desinfecteringsfunctie, behalve wanneer de backupverwarming
moet werken om veiligheidsredenen en [4-02]=1.

[5] Evenwichtstemperatuur
verwarmen van ruimten

en

voorrangstemperatuur

voor
[5-03]

Evenwichtstemperatuur — De lokale instellingen van de
'evenwichtstemperatuur' dienen voor de werking van de
backupverwarming.
Wanneer de evenwichtstemperatuurfunctie is geactiveerd, is de
werking van de backupverwarming beperkt tot lage buitentemperaturen, d.w.z. wanneer de buitentemperatuur gelijk is aan of
onder de opgegeven evenwichtstemperatuur daalt. Wanneer de
functie gedeactiveerd is, kan de backupverwarming bij alle
buitentemperaturen werken. Deze functie vermindert de bedrijfstijd
van de backupverwarming.
■ [5-00] Status evenwichtstemperatuur: bepaalt of
evenwichtstemperatuurfunctie
geactiveerd
(1)
gedeactiveerd (0) is.

[5-04]
TU

de
of

■ [5-01] Evenwichtstemperatuur: buitentemperatuur waaronder
de backupverwarming mag werken.
Voorrangstemperatuur verwarmen van ruimten — Alleen van
toepassing op installaties met een tank voor warm water voor
huishoudelijk
gebruik.
—
De
lokale
instellingen
'voorrangstemperatuur verwarmen van ruimten' gelden voor de
werking van de 3-wegsklep en de boosterverwarming in de tank
voor warm water voor huishoudelijk gebruik.
Wanneer de voorrangsfunctie voor de verwarming van ruimten
geactiveerd is, wordt de volledige capaciteit van de warmtepomp
alleen gebruikt voor het verwarmen van ruimten wanneer de
buitentemperatuur gelijk is aan of onder de opgegeven
voorrangstemperatuur voor het verwarmen van ruimten zakt, m.a.w.
een lage buitentemperatuur. In dit geval wordt het warm water voor
huishoudelijk gebruik alleen verwarmd door de boosterverwarming.

TA

Tset

Instelpunttemperatuur warm water voor huishoudelijk gebruik

TU

Gebruikersinstelpunt (ingesteld op de gebruikersinterface)

TA

Buitentemperatuur
Voorrang van verwarmen van ruimten

WAARSCHUWING
De temperatuur van het warm water voor huishoudelijk
gebruik wordt automatisch verhoogd met de in lokale
instelling [5-04] geselecteerde waarde (als de
buitentemperatuur onder lokale instelling [5-03] zakt) in
vergelijking met het gebruikersinstelpunt voor warm water
voor huishoudelijk gebruik (TU). Zie lokale instelling [5-03],
[7-00] en de gebruiksaanwijzing om het instelpunt te
selecteren.
Als deze hoge temperatuur van het warm water voor
huishoudelijk gebruik een potentieel risico op letsels kan
inhouden, moet een mengkraan (lokaal te voorzien)
worden geïnstalleerd aan de warmwateruitlaataansluiting
van de tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik.
Deze mengkraan zorgt ervoor dat de temperatuur van het
warm water uit de warmwaterkraan nooit boven de
ingestelde maximumwaarde komt. Deze maximum toelaatbare temperatuur van het warm water wordt bepaald
volgens lokale en nationale voorschriften.

■ [5-02] Voorrangsstatus van het verwarmen van ruimten:
bepaalt of de voorrang van het verwarmen van ruimten
geactiveerd (1) of gedeactiveerd (0) is.
■ [5-03] Voorrangstemperatuur voor het verwarmen van
ruimten: buitentemperatuur waaronder het warm water voor
huishoudelijk gebruik alleen door de boosterverwarming
wordt verwarmd, m.a.w. lage buitentemperatuur.
Als de werking van de boosterverwarming beperkt is
([4-03]=0) en de buitentemperatuur TA lager is dan de
lokale instelling waar parameter [5-03] is op ingesteld
en [5-02]=1, wordt het water voor huishoudelijk
gebruik niet verwarmd.
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[6] DT voor stand verwarmen water voor huishoudelijk gebruik
warmtepomp

[7] DT voor boosterverwarming en besturing met dubbel
instelpunt

Alleen van toepassing op installaties met een tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik.

DT voor boosterverwarming

De lokale instellingen van de 'verschiltemperatuur voor stand
verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik warmtepomp'
bepalen de temperatuur waarop de warmtepomp het water voor
huishoudelijk gebruik begint te verwarmen (m.a.w. de inschakeltemperatuur van de warmtepomp) en stopt met verwarmen (m.a.w.
de uitschakeltemperatuur van de warmtepomp).
Wanneer de temperatuur van het warm water voor huishoudelijk
gebruik tot onder de inschakeltemperatuur van de warmtepomp
(THP ON) zakt, begint de warmtepomp het warm water voor huishoudelijk gebruik te verwarmen. Zodra de temperatuur van het warm
water voor huishoudelijk gebruik de uitschakeltemperatuur van de
warmtepomp (THP OFF) of de temperatuur van het gebruikersinstelpunt (TU) heeft bereikt, stopt de warmtepomp met het verwarmen van
het water voor huishoudelijk gebruik (door middel van de
3-wegsklep).

Alleen van toepassing op installaties met een tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik.
Wanneer het warm water voor huishoudelijk gebruik wordt verwarmd
en de (door de gebruiker ingestelde) instelpunttemperatuur van het
water voor huishoudelijk gebruik is bereikt, blijft de boosterverwarming het warm water voor huishoudelijk gebruik verwarmen
tot enkele graden boven de temperatuur van het instelpunt, m.a.w. tot
de uitschakeltemperatuur van de boosterverwarming. Deze extra
graden worden bepaald door de lokale instelling van de trapgrootte
van het warm water voor huishoudelijk gebruik. Een juiste instelling
voorkomt dat de boosterverwarming herhaaldelijk wordt in- en
uitgeschakeld om het warm water voor huishoudelijk gebruik op de
instelpunttemperatuur te houden. Opmerking: De boosterverwarming
wordt weer ingeschakeld zodra de temperatuur van het warm water
voor huishoudelijk gebruik [7-01] (lokale instelling) tot onder de
uitschakeltemperatuur van de boosterverwarming zakt.

De uitschakeltemperatuur van de warmtepomp, de inschakeltemperatuur van de warmtepomp en het verband met de lokale
instellingen [6-00] en [6-01] worden verklaard in de onderstaande
afbeelding.
■ [6-00] Start: temperatuurverschil dat de inschakeltemperatuur van de warmtepomp bepaalt ( THP ON). Zie
afbeelding.
■ [6-01] Stop: temperatuurverschil dat de uitschakeltemperatuur van de warmtepomp bepaalt ( THP OFF). Zie
afbeelding.
TU < THP MAX

TU > THP MAX
T(°C)
70

TU

TU
= 70°C
[6-01] = 2°C
[6-00] = 7°C

TU
= 45°C
[6-01] = 2°C
[6-00] = 7°C

T(°C)

Als de weektimer voor de boosterverwarming (zie de
gebruiksaanwijzing) actief is, werkt de boosterverwarming
alleen als deze weektimer dit bepaalt.
■ [7-00] Trapgrootte warm water voor huishoudelijk gebruik:
temperatuurverschil boven de instelpunttemperatuur van het
warm water voor huishoudelijk gebruik voordat de
boosterverwarming wordt uitgeschakeld.
TDHW

60

THP MAX 50
THP OFF 48

[6-01]

[6-00]

THP ON 41
40
50
48

THP MAX
THP OFF

41

THP ON

[6-01]

50

THP MAX

[6-00]

45

TU = THP OFF

38

THP ON

30
20

[6-00]

HP
10

TU

Temperatuur van gebruikersinstelpunt (ingesteld op de
gebruikersinterface)

THP MAX

THP OFF
THP ON

[7-01]

[7-00]

TBH OFF 73
TBH ON 71
TU 70

Maximale warmtepomptemperatuur aan sensor in tank voor
warm water voor huishoudelijk gebruik (50°C) (afhankelijk
van TA)(a)

BH

TU
[7-00]
[6-01]
[6-00]

= 70°C
= 3°C
= 2°C
= 7°C

HP

5
t
BH

Boosterverwarming

HP

Warmtepomp. Als de verwarming met de warmtepomp te
lang duurt, kan de boosterverwarming extra bijverwarmen

Uitschakeltemperatuur warmtepomp

TBH OFF

Uitschakeltemperatuur boosterverwarming (TU + [7-00])

Inschakeltemperatuur warmtepomp

TBH ON

Inschakeltemperatuur boosterverwarming (TBH OFF – [7-01])

THP MAX

Maximale warmtepomptemperatuur aan sensor in tank voor
warm water voor huishoudelijk gebruik

THP OFF

Uitschakeltemperatuur warmtepomp (THP MAX – [6-01])

THP ON

Inschakeltemperatuur warmtepomp (THP OFF – [6-00])

(a) 50°C = THP MAX bij TA≤25°C.
48°C = THP MAX bij TA>25°C.

De maximumtemperatuur voor warm water voor
huishoudelijk gebruik die kan worden bereikt met de
warmtepomp 50°C. Stel THP OFF bij voorkeur niet hoger in
dan 48°C voor betere prestaties van de warmtepomp in de
stand verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik.

TDHW
TU
t

Temperatuur warm water voor huishoudelijk gebruik
Temperatuur van gebruikersinstelpunt (ingesteld op de
gebruikersinterface)
Tijd

Wanneer instelling [4-03]=0 of 2 let u best speciaal op
instelling [6-00]. Een goed evenwicht tussen de vereiste
temperatuur voor warm water voor huishoudelijk gebruik
en de inschakeltemperatuur van de warmtepomp (T HP ON)
is een vereiste.
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WAARSCHUWING

LET OP

■

Het eerste instelpunt verwarmen/koelen is het
instelpunt dat op de gebruikersinterface is
geselecteerd.
- In de verwarmingsstand kan het eerste
instelpunt een vaste waarde of
weersafhankelijk zijn.
- In de koelstand is het eerste instelpunt altijd
een vaste waarde.

■

Het tweede instelpunt verwarmen [7-03] moet
gekoppeld zijn aan de warmtegeneratoren die het
hoogste instelpunt vereisen in de verwarmingsstand. Voorbeeld: ventilatorconvector.

■

Het tweede instelpunt koelen [7-04] moet gekoppeld zijn aan de warmtegeneratoren die het
laagste instelpunt vereisen in de koelstand.
Voorbeeld: ventilatorconvector.

■

De echte waarde van het tweede instelpunt
verwarmen hangt af van de geselecteerde waarde
van instelling [7-03].
- Wanneer [7-03]=1~24, is het echte tweede
instelpunt gelijk aan het eerste instelpunt
verwarmen plus [7-03] (het maximum is 55°C).
Op deze manier is het tweede instelpunt
verwarmen gekoppeld aan het eerste
instelpunt verwarmen.
- Wanneer [7-03]=25~55, is het echte tweede
instelpunt verwarmen gelijk aan [7-03].

■

De selectie van het tweede of eerste instelpunt
wordt bepaald door de klemmen (X2M: 1, 2, 4).
Het tweede instelpunt heeft altijd voorrang op het
eerste instelpunt.

De temperatuur van het warm water voor huishoudelijk
gebruik wordt (altijd) automatisch verhoogd met de in
lokale instelling [7-00] geselecteerde waarde in vergelijking
met het gebruikersinstelpunt voor warm water voor
huishoudelijk gebruik (TU). Zie lokale instelling [7-00] en de
gebruiksaanwijzing om het instelpunt te selecteren.
Als deze hoge watertemperatuur een potentieel risico op
letsels kan inhouden, moet een mengkraan (lokaal te
voorzien) worden geïnstalleerd aan de warmwateruitlaataansluiting van de tank voor warm water voor huishoudelijk
gebruik. Deze mengkraan zorgt ervoor dat de temperatuur
van het warm water uit de warmwaterkraan nooit boven de
ingestelde maximumwaarde komt. Deze maximum
toelaatbare temperatuur van het warm water wordt
bepaald volgens lokale en nationale voorschriften.
Als de werking van de boosterverwarming beperkt is
([4-03]=0), dan heeft het instelpunt van de lokale instelling
van parameter [7-00] alleen belang voor het krachtig
verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik.
■ [7-01] Hysteresewaarde boosterverwarming: temperatuurverschil dat de inschakeltemperatuur van de boosterverwarming bepaalt (TBH ON). TBH ON = TBH OFF – [7-01]
De minimumwaarde voor de inschakeltemperatuur
van de boosterverwarming (TBH ON) ligt 2°C (vast)
onder de uitschakeltemperatuur van de warmtepomp
(THP OFF).
Besturing met dubbel instelpunt
Geldt alleen voor installaties met verschillende warmtegeneratoren
die verschillende instelpunten vereisen.

X2M

De besturing met dubbel instelpunt maakt het mogelijk om
2 verschillende instelpunten te genereren.
LET OP

■ [7-03] Tweede instelpunt verwarmen: bepaalt de temperatuur
van het tweede instelpunt bij verwarmen.
■ [7-04] Tweede instelpunt koelen: bepaalt de temperatuur van
het tweede instelpunt bij koelen.
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SP2

Contact eerste
instelpunt

SP1

SP2

Contact tweede
instelpunt

Wanneer besturing met dubbel instelpunt geactiveerd is,
moet de selectie verwarmen/koelen altijd op de
gebruikersinterface worden gemaakt.

Het is niet mogelijk aan te geven welk instelpunt actief
is!

■ [7-02] Status besturing met dubbel instelpunt: bepaalt of de
besturing met dubbel instelpunt geactiveerd (1) of
gedeactiveerd (0) is.

SP1

1 2 3 4

LET OP

De installateur is ervoor verantwoordelijk dat er geen
ongewenste situaties kunnen voorkomen.
Het is heel belangrijk dat de temperatuur van het water
voor de vloerverwarmingslussen in de verwarmingsstand nooit te hoog wordt of in de koelstand nooit te
koud. Anders kan het gebouw schade oplopen of kan
een oncomfortabele situatie ontstaan. In de koelstand
kan zich bijvoorbeeld condensatie op de vloer vormen
wanneer het water voor de vloerverwarmingslussen te
koud is (dauwpunt).
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[8] Timer verwarmingsstand water voor huishoudelijk gebruik
Alleen van toepassing op installaties met een tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik.

■ [8-03] Vertraging boosterverwarming: bepaalt de opstartvertraging van de werking van de boosterverwarming
wanneer de stand verwarmen van water voor huishoudelijk
gebruik warmtepomp actief is.

De lokale instellingen van de 'timer stand verwarmen water voor
huishoudelijk gebruik' bepalen de minimale en maximale
verwarmingstijden van het water voor huishoudelijk gebruik, de
minimale tijd tussen twee verwarmingscycli van het water voor huishoudelijk gebruik en de vertragingstijd van de boosterverwarming.
■ [8-00] Minimale bedrijfstijd: bepaalt de minimale tijd
gedurende welke de warmtepomp in de stand verwarmen
van water voor huishoudelijk gebruik moet draaien, zelfs
wanneer de doeltemperatuur van het warm water voor
huishoudelijk gebruik voor de warmtepomp (T HP OFF) al is
bereikt.
■ [8-01] Maximale bedrijfstijd: bepaalt de maximale tijd
gedurende welke de warmtepomp in de stand verwarmen
van water voor huishoudelijk gebruik moet draaien, zelfs
wanneer de doeltemperatuur van het warm water voor
huishoudelijk gebruik voor de warmtepomp (T HP OFF) nog
niet is bereikt.
De echte maximale bedrijfstijd zal automatisch schommelen
tussen [8-01] en [8-01]+[8-04], afhankelijk van de buitentemperatuur. Zie de afbeelding in hoofdstuk "[8-04]" op
pagina 32.

■

Wanneer de warmtepomp actief is in de stand
verwarmen van water voor huishoudelijk
gebruik, is de vertragingstijd van de boosterverwarming [8-03].

■

Wanneer de warmtepomp niet actief is in de
stand
verwarmen
van
water
voor
huishoudelijk gebruik, is de vertragingstijd
20 min.

■

De vertragingstimer
inschakeltemperatuur
verwarming (TBH ON).

begint vanaf de
van de booster-

1
4

0
1
3

0
1

Let op dat wanneer de unit geconfigureerd is om te
werken
met
een
kamerthermostaat
(zie
"Configuratie van de installatie van de
kamerthermostaat" op pagina 23), alleen bij een
vraag voor het verwarmen of koelen van ruimten
rekening wordt gehouden met de timer voor de
maximale bedrijfstijd. Wanneer er geen vraag voor
het verwarmen of koelen van ruimten is, blijft de
warmtepomp het water voor huishoudelijk gebruik
verwarmen tot de 'uitschakeltemperatuur warmtepomp' (zie lokale instellingen [6] op pagina 29) is
bereikt. Wanneer geen kamerthermostaat is
geïnstalleerd, wordt altijd rekening gehouden met
de timer.
■ [8-02] Antipendeltijd: bepaalt het minimuminterval tussen
twee verwarmingscycli van het water voor huishoudelijk
gebruik met de warmtepomp.
De echte antipendeltijd zal automatisch schommelen tussen
[8-02] en 0, afhankelijk van de buitentemperatuur. Zie de
afbeelding in hoofdstuk "[8-04]" op pagina 32.

1

0
1
0

1

Werking boosterverwarming (1 = actief, 0 = niet actief)

2

Stand verwarmen water voor huishoudelijk gebruik
warmtepomp (1 = actief, 0 = niet actief)

3

Vraag warm water voor boosterverwarming
(1 = vraag, 0 = geen vraag)

4

Vraag warm water voor warmtepomp
(1 = vraag, 0 = geen vraag)

t

Tijd

■

Door de vertraging van de boosterverwarming aan te
passen aan de maximale bedrijfstijd, kan een
optioneel evenwicht tussen energie-efficiëntie en
verwarmingstijd worden gevonden.

■

Als de vertragingstijd van de boosterverwarming te
hoog wordt ingesteld, kan het lang duren voordat het
warm water voor huishoudelijk gebruik de ingestelde
temperatuur bereikt na een vraag om warm water
voor huishoudelijk gebruik.

■

De bedoeling van [8-03] is de boosterverwarming te
vertragen voor wat betreft de bedrijfstijd van de
warmtepomp in de stand verwarmen van water voor
huishoudelijk gebruik.

■

Instelling [8-03] is alleen van belang als instelling
[4-03]=1. Instelling [4-03]=0/2/3 beperkt de boosterverwarming automatisch voor wat betreft de
bedrijfstijd van de warmtepomp in de stand
verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik.

■

Zorg ervoor dat [8-03] altijd in verband staat met de
maximale bedrijfstijd [8-01].

0
1
0
[8-00]
[8-01]

[8-02]

1

Stand verwarmen water voor huishoudelijk gebruik
warmtepomp (1 = actief, 0 = niet actief)

2

Vraag warm water voor warmtepomp
(1 = vraag, 0 = geen vraag)

t

Tijd

t

Als de buitentemperatuur hoger is dan de lokale instelling
van parameter [4-02], dan wordt geen rekening gehouden
met de lokale instelling van parameter [8-01], [8-02] en
[8-04].
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t

[8-03]

Voorbeeld: [4-03]=1
Instellingen
energiebesparing

Instellingen snel
verwarmen (standaard)

[8-01]

5~60 min

30 min

[8-03]

[8-01] + 20 min

20 min
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■ [8-04] Extra bedrijfstijd bij [4-02]/[F-01]: bepaalt de extra
bedrijfstijd bovenop de maximale bedrijfstijd bij buitentemperatuur [4-02] of [F-01]. Zie onderstaande afbeelding.
Verwarmen

Koelen

t

t

[8-01]+
[8-04]

[8-01]+
[8-04]

[8-02]

[8-02]

[8-01]

[8-01]

0

0

[5-03]

t

[4-02]

TA

Met deze lokale instelling wordt de gewenste geluidsarme stand
geselecteerd. Twee geluidsarme standen zijn mogelijk: geluidsarme
stand A en geluidsarme stand B.
In de geluidsarme stand A wordt voorrang gegeven aan het feit dat
de buitenunit onder alle omstandigheden geluidsarm kan werken. De
snelheid van de ventilator en de compressor (en bijgevolg ook de
prestaties) worden beperkt tot een bepaald percentage van de
snelheid van normale werking. In sommige gevallen leidt dit tot
lagere prestaties.

[F-01]

35°C

TA

Tijd
Buitentemperatuur

TA

[A] Geluidsarme stand

maximale bedrijfstijd
antipendeltijd

In de geluidsarme stand B wordt de geluidsarme werking mogelijk
tijdelijk opgeheven wanneer hogere prestaties worden gevraagd. In
sommige gevallen kan dit leiden tot een minder geluidsarme werking
van de buitenunit om de gevraagde prestaties te leveren.
■ [A-00] Type geluidsarme stand: bepaalt of geluidsarme stand
A (0) of geluidsarme stand B (2) is geselecteerd.
■ [A-01] Parameter 01: verander deze instelling niet. Laat ze op
de standaardwaarde staan.
Stel alleen de vermelde waarden in.

LET OP

Het voordeel van [8-04] wordt volledig benut als instelling
[4-03] niet 1 is.
[9] Bereiken instelpunten verwarmen en koelen

[C] Setup op EKRP1HB digitale I/O-printkaart

Deze lokale instelling is bedoeld om te voorkomen dat de gebruiker
een verkeerde temperatuur voor het uitlaatwater selecteert (nl. te
warm of te koud). Daartoe kunnen het instelbereik van de
verwarmingstemperatuur en het instelbereik van de koeltemperatuur
beschikbaar voor de gebruiker worden geconfigureerd.

Stand zonneprioriteit
■ [C-00] Instelling stand zonneprioriteit: raadpleeg de
montagehandleiding van de zonnekit EKSOLHW voor
informatie over deze kit.
Logica alarm-output

VOORZICHTIG
■

Bij een toepassing met vloerverwarming is het
belangrijk om de maximale uitlaatwatertemperatuur
bij het verwarmen te beperken volgens de
specificaties van de vloerverwarmingsinstallatie.

■

Bij een toepassing met vloerkoeling is het belangrijk
om de minimale uitlaatwatertemperatuur bij het
koelen (lokale instelling van parameter [9-03]) te
beperken tot 16~18°C om condensatie op de vloer te
voorkomen.

■ [C-01] Logica alarm-output: bepaalt de logica van de alarmoutput op de EKRP1HB digitale I/O-printplaat.
[C-01]=0, de alarm-output wordt bekrachtigd wanneer zich
een alarm voordoet (standaard).
[C-01]=1, de alarm-output wordt niet bekrachtigd wanneer
zich een alarm voordoet. Met deze lokale instelling kan een
onderscheid worden gemaakt tussen de detectie van een
alarm en de detectie van een stroomonderbreking van de
unit.
[C-01]

Alarm

Geen alarm

Geen voeding
naar de unit

0
(standaard)

Gesloten output

Open output

Open output

■ [9-01] Onderste limiet verwarmingsinstelpunt: minimale
uitlaatwatertemperatuur voor verwarmingswerking.

1

Open output

Gesloten
output

Open output

■ [9-02] Bovenste limiet koelinstelpunt: maximale uitlaatwatertemperatuur voor koelwerking.

Bivalente werking

■ [9-00] Bovenste limiet verwarmingsinstelpunt: maximale
uitlaatwatertemperatuur voor verwarmingswerking.

■ [9-03] Onderste limiet koelinstelpunt: minimale uitlaatwatertemperatuur voor koelwerking.
■ [9-04] Instelling overregeling: bepaalt hoeveel de watertemperatuur boven het instelpunt mag stijgen voordat de
compressor stopt. Deze functie is alleen van toepassing in
de verwarmingsstand.

Geldt alleen voor installaties met een extra ketel (alternerende
werking, in parallel aangesloten). De bedoeling van deze functie is te
bepalen —op basis van de buitentemperatuur— welke verwarmingsbron kan/zal zorgen voor het verwarmen van ruimten: de Daikinbinnenunit of een extra ketel.
De lokale instelling "bivalente werking" geldt alleen voor de werking
verwarmen van ruimten van de binnenunit en het toelatingssignaal
voor de extra ketel.
Wanneer de functie "bivalente werking" geactiveerd is, stopt de
binnenunit automatisch in de werking verwarmen van ruimten zodra
de buitentemperatuur tot onder de "bivalente inschakeltemperatuur"
daalt en het toelatingssignaal voor de extra ketel actief wordt.
Wanneer de functie bivalente werking gedeactiveerd is, is verwarmen
van ruimten door de binnenunit mogelijk bij alle buitentemperaturen
(zie bedrijfsbereiken) en is het toelatingssignaal voor de extra ketel
altijd gedeactiveerd.
■ [C-02] Status bivalente werking: bepaalt of de bivalente
werking geactiveerd (1) of gedeactiveerd (0) is.
■ [C-03] Bivalente inschakeltemperatuur: bepaalt de buitentemperatuur waaronder het toelatingssignaal voor de extra
ketel actief wordt (gesloten, KCR op EKRP1HB) en het
verwarmen van ruimten door de binnenunit wordt stilgelegd.
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■ [C-04] Bivalente hysterese: bepaalt het temperatuurverschil
tussen de bivalente inschakeltemperatuur en de bivalente
uitschakeltemperatuur.
Toelatingssignaal X1–X2 (EKRP1HB)
gesloten
[C-04]

open
TA

[C-03]
TA

Buitentemperatuur

[D] Voeding met kWh-voordeeltarief/Lokale
waarde weersafhankelijk

Voeding met kWh-voordeeltarief
■ [D-00] Verwarmingen uitschakelen: Bepaalt welke verwarmingen worden uitgeschakeld wanneer het signaal van het
kWh-voordeeltarief van de elektriciteitsmaatschappij wordt
ontvangen.
Als [D-01]=1 of 2 en het signaal van het kWh-voordeeltarief
van de elektriciteitsmaatschappij wordt ontvangen, worden
de volgende componenten uitgeschakeld:

VOORZICHTIG
Leef alle toepassing 5 vermelde voorschriften na
wanneer de functie bivalente werking geactiveerd is.
Daikin is niet aansprakelijk voor eventuele schade die
ontstaat wanneer dit voorschrift niet wordt nageleefd.
■

■

■

In het geval van een éénfasige buitenunit kan de
combinatie van instelling [4-03]=0/2 met
bivalente werking bij een lage buitentemperatuur
leiden tot een tekort aan warm water voor
huishoudelijk gebruik.
De functie bivalente werking heeft geen invloed
op de stand verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik. Warm water voor huishoudelijk
gebruik blijft alleen maar verwarmd door de
binnenunit.
Het toelatingssignaal voor de extra ketel zit op de
EKRP1HB (digitale I/O-printplaat). Wanneer het
geactiveerd is, is het contact X1, X2 open; dit
contact is open wanneer het gedeactiveerd is.
Zie de afbeelding voor de schematische locatie
van dit contact.
X1 X2 X3 X4

X2M

OFF ON

verschuivings-

[D-00]

Compressor

Backupverwarming

Boosterverwarming

0
(standaard)

Gedwongen uit

Gedwongen uit

Gedwongen uit

1

Gedwongen uit

Gedwongen uit

Toegelaten

2

Gedwongen uit

Toegelaten

Gedwongen uit

3

Gedwongen uit

Toegelaten

Toegelaten

Instelling 1, 2 en 3 van [D-00] zijn alleen van
belang als de voeding met kWh-voordeeltarief van
het type zonder onderbreking van de voeding is,
■ [D-01] Aansluiting unit op voeding met kWh-voordeeltarief:
Bepaalt of de buitenunit op een voeding met kWhvoordeeltarief is aangesloten.
Als [D-01]=0, is de unit aangesloten op een normale voeding
(standaardwaarde).
Als [D-01]=1 of 2, is de unit aangesloten op een voeding met
kWh-voordeeltarief. In dit geval is een specifieke installatie
van de bedrading vereist zoals beschreven in "Aansluiting op
een voeding met kWh-voordeeltarief" op pagina 20.
Wanneer parameter [D-01]=1 op het moment dat het signaal
voor kWh-voordeeltarief door de elektriciteitsmaatschappij
wordt gestuurd, gaat dat contact open en wordt de unit in de
stand gedwongen uit geschakeld(1).
Wanneer parameter [D-01]=2 op het moment dat het signaal
voor kWh-voordeeltarief door de elektriciteitsmaatschappij
wordt gestuurd, sluit dat contact en wordt de unit in de stand
gedwongen uit geschakeld(2).
Lokale verschuivingswaarde weersafhankelijk

SS1

X1M

YC Y1 Y2 Y3 Y4

De lokale instelling van de lokale verschuivingswaarde weersafhankelijk is alleen van belang als het weersafhankelijk instelpunt
(zie lokale instelling "[1] Weersafhankelijk instelpunt (alleen
verwarmingsstand)" op pagina 26) geselecteerd is.
■ [D-03] Lokale verschuivingswaarde weersafhankelijk: bepaalt
de verschuivingswaarde van het weersafhankelijk instelpunt
rond een buitentemperatuur van 0°C.
Tt
[1-02]
local shift value

range

[1-03]

[1-00]

0°C

[1-01]

Tt

Doeltemperatuur water

TA

Buitentemperatuur

range
local shift
value
[1-00], [1-01],
[1-02], [1-03]

TA

Bereik
Lokale verschuivingswaarde
Toepasselijke lokale instelling van het weersafhankelijk
instelpunt [1]

(1) Wanneer het signaal opnieuw stopt, sluit het spanningsvrij contact en begint de
unit weer te werken. Daarom is het belangrijk dat de automatische herstartfunctie
ingeschakeld blijft. Zie "[3] Automatische herstart" op pagina 27.
(2) Wanneer het signaal opnieuw stopt, gaat het spanningsvrij contact open en
begint de unit weer te werken. Daarom is het belangrijk dat de automatische
herstartfunctie ingeschakeld blijft. Zie "[3] Automatische herstart" op pagina 27.
EKHBH/X016BA

Binnenunit voor lucht-water-warmtepompsysteem
4PW54187-1

Montagehandleiding

33

Functionaliteit van X14A

[D-03]

Bereik buitentemperatuur
(TA)

Lokale
verschuivingswaarde

0

—

—

1

2

–2°C~2°C

2
3

4
2

–4°C~4°C

4

■ [F-04] Functionaliteit van X14A: bepaalt of de logica van
X14A het outputsignaal voor het zonnekitmodel (EKSOLHW)
EKHBH/X_AA/AB (0) volgt ofwel of de logica van X14A de
output voor de bodemplaatverwarming volgt (1).

4

[E] Uitlezing informatie over de unit
■ [E-00] Uitlezing van de softwareversie (voorbeeld: 23)

LET OP

Onafhankelijk van lokale instelling [F-04], volgt contact
X3-X4 (EKRP1HB) de logica van het outputsignaal
voor het zonnekitmodel (EKSOLHW). Zie de
afbeelding hierna voor de schematische locatie van dit
contact.

■ [E-01] Uitlezing van de EEPROM-versie (voorbeeld: 23)

■ [E-03] Uitlezing van de vloeibare koelmiddeltemperatuur
■ [E-04] Uitlezing van de inlaatwatertemperatuur
De uitlezingen [E-03] en [E-04] worden niet
permanent geactualiseerd. De temperatuuruitlezingen worden pas geactualiseerd nadat weer
naar de eerste codes van de lokale instellingen
wordt teruggekeerd.

LET OP

X1 X2 X3 X4

■ [E-02] Uitlezing van de identificatie van het model van de unit
(voorbeeld: 11)

X2M

OFF ON

SS1

X1M

[F] Instelling optie
YC Y1 Y2 Y3 Y4

Pompwerking
De lokale instelling van de pompwerking geldt alleen voor de logica
van de pompwerking wanneer DIP-schakelaar SS2-3 op OFF staat.
Wanneer de functie pompwerking gedeactiveerd is, wordt de pomp
stilgelegd als de buitentemperatuur hoger is dan de in [4-02]
ingestelde waarde of als de buitentemperatuur onder de in [F-01]
ingestelde waarde daalt. Wanneer de pompwerking geactiveerd is,
kan de pomp bij alle buitentemperaturen werken. Zie "Configuratie
van de pompwerking" op pagina 23.
■ [F-00] Pompwerking: bepaalt of de functie pompwerking
geactiveerd (1) of gedeactiveerd(0) is.
Toelating koelen van ruimten
■ [F-01] Toelatingstemperatuur koelen van ruimten: bepaalt de
buitentemperatuur
waaronder
koelen
van
ruimten
uitgeschakeld is.
Deze functie geldt alleen voor EKHBX wanneer
koelen van ruimten geselecteerd is.
Besturing bodemplaatverwarming
Geldt alleen voor installaties met een buitenunit ERLQ of in het geval
dat de optie kit met bodemplaatverwarming geïnstalleerd is.
■ [F-02] Inschakeltemperatuur bodemplaatverwarming: bepaalt
de buitentemperatuur waaronder de binnenunit de bodemplaatverwarming activeert om bij een lage buitentemperatuur
ijsvorming in de bodemplaat van de buitenunit te voorkomen.
■ [F-03] Hysterese bodemplaatverwarming: bepaalt het
temperatuurverschil tussen de in- en uitschakeltemperatuur
van de bodemplaatverwarming.
Bodemplaatverwarming
AAN
[F-03]

UIT
[F-02]
TA

TA

Buitentemperatuur

VOORZICHTIG
De bodemplaatverwarming wordt bestuurd via X14A.
Controleer of [F-04] juist is ingesteld.
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Tabel lokale instellingen
Instelling installateur
verschilt van standaardwaarde
Eerste Tweede
code code

Naam instelling

0

Gebruikersniveau

1

Weersafhankelijk instelpunt

00

2

Datum

Waarde

Datum

Gebruikersniveau

Unit

3

2/3

1

—

–20~5

1

°C

01

Hoge omgevingstemperatuur (Hi_A)

15

10~20

1

°C

02

Instelpunt bij lage omgevingstemperatuur (Lo_TI)

40

25~55

1

°C

03

Instelpunt bij hoge omgevingstemperatuur (Hi_TI)

25

25~55

1

°C

Fri

Mon~Sun,
alle

—

—

Desinfecteringsfunctie
00

Bedrijfsinterval

01

Status

1 (AAN)

0/1

—

—

02

Starttijd

23:00

0:00~23:00

1:00

uur

03

Instelpunt

70

40~80

5

°C

04

Interval

10

5~60

5

min

0 (AAN)

0/1

—

—

0/1

—

—

Werking backup-/boosterverwarming en uitschakeltemperatuur verwarmen van ruimten

00

8

Stap

–10

4

7

Bereik

Lage omgevingstemperatuur (Lo_A)

Automatische herstart

6

Standaardwaarde

00

3

5

Waarde

Status

00

Status

1 (AAN)

01

Voorrang

0 (UIT)

0/1/2

—

—

02

Uitschakeltemperatuur verwarmen van ruimten

35

14~35

1

°C

03

Werking boosterverwarming

3

0/1/2/3

—

—

04

Niet van toepassing

2

Alleen lezen

—

—

1 (AAN)

0/1

—

—

0

–15~35

1

°C

0 (UIT)

0/1

—

—

Evenwichtstemperatuur en voorrangstemperatuur voor verwarmen van ruimten
00

Status evenwichtstemperatuur

01

Evenwichtstemperatuur

02

Voorrangsstatus van verwarmen van ruimten

03

Voorrangstemperatuur verwarmen van ruimten

0

–15~20

1

°C

04

Instelpuntcorrectie voor temperatuur warm water
voor huishoudelijk gebruik

10

0~20

1

°C

DT voor stand verwarmen water voor huishoudelijk gebruik warmtepomp
00

Start

2

2~20

1

°C

01

Stop

2

0~10

1

°C

02

Niet van toepassing

0

Alleen lezen

—

—

1

°C

DT voor boosterverwarming en besturing met dubbel instelpunt
00

Trapgrootte warm water voor huishoudelijk gebruik

0

0~4

01

Hysteresewaarde boosterverwarming

2

2~40

1

°C

02

Status besturing met dubbel instelpunt

0

0/1

—

—

03

Tweede instelpunt verwarmen

10

1~24 /
25~55

1

°C

04

Tweede instelpunt koelen

7

5~22

1

°C

Timer verwarmingsstand water voor huishoudelijk gebruik
00

Minimale bedrijfstijd

5

0~20

1

min

01

Maximale bedrijfstijd

30

5~60

5

min

02

Antipendeltijd

3

0~10

0,5

uur

03

Vertraging boosterverwarming

50

20~95

5

min

04

Extra bedrijfstijd bij [4-02]/[F-01]

95

0~95

5

min
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Instelling installateur
verschilt van standaardwaarde
Eerste Tweede
code code

9

A

b

D

E

F

Datum

Waarde

Datum

Waarde

Standaardwaarde

Bereik

Stap

Unit

Bereiken instelpunten verwarmen en koelen
00

Bovenste limiet instelpunt verwarmen

55

37~55

1

°C

01

Onderste limiet instelpunt verwarmen

25

15~37

1

°C

02

Bovenste limiet instelpunt koelen

22

18~22

1

°C

03

Onderste limiet instelpunt koelen

5

5~18

1

°C

04

Instelling overregeling(a)

1

1~4

1

°C

Geluidsarme stand
00

Type geluidsarme stand

0

0/2

—

—

01

Parameter 01

3

—

—

—

02

Niet van toepassing

1

Alleen lezen

—

—

03

Niet van toepassing

0

Alleen lezen

—

—

04

Niet van toepassing

0

Alleen lezen

—

—

0

Alleen lezen

—

—

Niet van toepassing
00

C

Naam instelling

Niet van toepassing

01

Niet van toepassing

0

Alleen lezen

—

—

02

Niet van toepassing

0

Alleen lezen

—

—

03

Niet van toepassing

0

Alleen lezen

—

—

04

Niet van toepassing

0

Alleen lezen

—

—

Setup op EKRP1HB digitale I/O-printkaart
00

Instelling stand zonneprioriteit

0

0/1

1

—

01

Logica alarm-output

0

0/1

—

—

02

Status bivalente werking

0

0/1

—

—

03

Bivalente inschakeltemperatuur

0

–25~25

1

°C

04

Bivalente hysterese

3

2~10

1

°C

0

0/1/2/3

—

—

0 (UIT)

0/1/2

—

—

Voeding met kWh-voordeeltarief/lokale verschuivingswaarde weersafhankelijk
00

Verwarmingen uitschakelen

01

Aansluiting unit op voeding met kWhvoordeeltarief

02

Niet van toepassing. Verander de
standaardwaarde niet.

0

—

—

—

03

Lokale verschuivingswaarde weersafhankelijk

0

0/1/2/3/4

—

—

Uitlezing informatie over unit
00

Softwareversie

Alleen
lezen

—

—

—

01

EEPROM-versie

Alleen
lezen

—

—

—

02

Identificatie model unit

Alleen
lezen

—

—

—

03

Temperatuur vloeibaar koelmiddel

Alleen
lezen

—

—

°C

04

Inlaatwatertemperatuur

Alleen
lezen

—

—

°C

Instelling optie
00

Pompwerking

0

0/1

—

—

01

Toelatingstemperatuur koelen van ruimten

20

10~35

1

°C

02

Inschakeltemperatuur bodemplaatverwarming

3

3~10

1

°C

03

Hysterese bodemplaatverwarming

5

2~5

1

°C

04

Functionaliteit van X14A

1

0/1

—

—

(a) Kan alleen gedurende de eerste 3 minuten na het inschakelen worden veranderd.
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UITVOEREN

VAN EEN TEST EN EINDCONTROLE

De installateur is verplicht om de goede werking van de binnen- en
de buitenunit te controleren na de installatie.

Eindcontrole

Testbedrijf (handmatig)
Indien vereist, kan de installateur op een moment naar keuze een
handmatig testbedrijf laten uitvoeren om de werking van het koelen,
verwarmen en verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik te
controleren.

Werkwijze
Neem de onderstaande aanbevelingen door vooraleer u de unit
inschakelt:
■

■

Sluit alle voorpanelen van de unit en breng het deksel van de
binnenunit weer aan als de volledige montage en de nodige
instellingen zijn gebeurd.

1

Druk 4 keer op de z-knop zodat het t-symbool op het
display verschijnt.

2

Afhankelijk van het model van de binnenunit moeten de
verwarmingswerking, de koelwerking of beide als volgt worden
getest (wanneer niets wordt gedaan keert de gebruikersinterface terug naar normale werking na 10 seconden of door
één keer op de z-knop te drukken):

Het servicepaneel van de schakelkast mag enkel worden
geopend voor onderhoud door een erkend elektricien.

•

Automatisch testbedrijf
Wanneer the unit voor de eerste keer wordt ingeschakeld (door een
druk op de y-knop), voert het systeem automatisch een testbedrijf
uit in de koelstand. Het testbedrijf duurt tot 3 minuten, en gedurende
deze tijd wordt op de gebruikersinterface geen specifieke informatie
aangegeven.
Tijdens het automatische testbedrijf is het belangrijk dat de watertemperatuur niet onder 10°C zakt omdat anders de vorstbeveiliging
kan worden geactiveerd en het testbedrijf dan niet volledig kan
worden afgewerkt.
Wanneer de watertemperatuur onder 10°C zakt, druk dan op de
h/c-knop zodat het h-symbool verschijnt. Dit activeert de backupverwarming tijdens het automatisch testbedrijf en laat de
watertemperatuur voldoende stijgen.
Als het automatisch testbedrijf met succes is beëindigd, herneemt
het systeem automatisch de normale werking.

•

•

Druk op de h/c -knop om de verwarmingswerking te testen
zodat het h-symbool op het display verschijnt. Druk op de
y-knop om de testwerking te starten.
Druk op de h/c-knop om de koelwerking te testen zodat het
c-symbool op het display verschijnt. Druk op de y-knop
om de testwerking te starten.
Druk op de v-knop om de verwarming van water voor
huishoudelijk gebruik te testen. De testwerking begint zonder
dat u op de y-knop drukt.

3

De testwerking wordt automatisch beëindigd na 30 minuten of
zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. De testwerking kan
manueel worden gestopt door één keer op de z-knop te
drukken. In geval van verkeerde aansluitingen of storingen,
verschijnt een storingscode op het display van de gebruikersinterface. Anders herneemt de gebruikersinterface de normale
werking.

4

Voor het verhelpen van de storingscodes, zie "Storingscodes"
op pagina 41.

In geval van verkeerde aansluitingen of storingen, verschijnt een
storingscode op het display van de gebruikersinterface. Voor het
verhelpen van de storingscodes, zie "Storingscodes" op pagina 41.
LET OP

Wanneer de buitenunit in de afpompstand wordt
geschakeld (zie de montagehandleiding van de
buitenunit), wordt de vlag van het automatisch testbedrijf gereset. De volgende keer dat het systeem
wordt ingeschakeld, wordt het automatisch testbedrijf
opnieuw uitgevoerd.

Druk één keer op de z-knop om de laatst verholpen
storingscode op het display weer te geven. Druk dan
4 keer op de z-knop om terug te keren naar de normale
werkingsstand.
LET OP

De testwerking is niet mogelijk tijdens een gedwongen
werking van de buitenunit. Als tijdens een testwerking
een gedwongen werking wordt gestart, wordt de
testwerking afgebroken.

Na het beëindigen van de automatische testwerking of
na het in-/uitschakelen werkt de compressor in de
geselecteerde stand en doet dit gedurende een
bepaalde tijd (heeft voorrang op het instelpunt op de
afstandsbediening).
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ONDERHOUD

EN SERVICE

WAARSCHUWING

Om een optimale werking van de unit te verzekeren moet u op
geregelde tijdstippen de unit en de lokale bedrading controleren.

■

Raak de koelmiddelleidingen niet aan tijdens en
onmiddellijk na gebruik aangezien zij dan warm of
koud kunnen zijn, afhankelijk van de staat van het
koelmiddel in de koelmiddelleidingen, de compressor
en andere onderdelen van de koelmiddelcyclus. U
kunt uw handen verbranden of bevriezen als u de
koelmiddelleidingen aanraakt. Laat de leidingen een
tijdje afkoelen tot hun normale temperatuur of, als u
ze toch meteen moet aanraken, draag dan gepaste
handschoenen om letsels te voorkomen.

■

Raak de interne delen (pomp, backupverwarming,
enz.) nooit aan gedurende en onmiddellijk na de
werking.

Dit onderhoud dient te worden uitgevoerd door uw lokale technicus.
Om de hierna beschreven onderhoudsactiviteiten uit te voeren moet
alleen het deksel van de binnenunit worden verwijderd. Zie
"Binnenunit openen" op pagina 9.

Wat te doen bij onderhoud

GEVAAR: ELEKTRISCHE SCHOK
■

Vooraleer een onderhoud of herstelling uit te voeren
moet u steeds de hoofdschakelaar op het voedingspaneel uitschakelen, de zekeringen verwijderen of de
beveiligingen van de unit openen.

■

Controleer of de stroomvoorziening van de buitenunit
ook is uitgeschakeld voordat u begint met
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.

■

Raak onderdelen die onder stroom staan minstens
10 minuten na het uitschakelen van de voeding niet
aan wegens het risico op hoogspanning.

■

De verwarming van de compressor kan zelfs in de
stopmodus nog werken.

■

Vergeet niet dat sommige delen van de elektronische
componentenkast heel heet zijn.

■

Zorg dat u geen geleidend deel aanraakt.

■

Spoel de binnenunit niet af. Dit kan kortsluiting of
brand veroorzaken.

■

Wanneer de servicepanelen zijn verwijderd, kunt u
gemakkelijk in aanraking komen met onderdelen die
onder stroom staan.
Laat de unit nooit alleen achter tijdens de installatie of
service wanneer het servicepaneel is verwijderd.

U kunt uw handen verbranden als u de interne delen
aanraakt. Laat de interne delen een tijdje afkoelen tot
hun normale temperatuur of, als u ze toch meteen
moet aanraken, draag dan gepaste handschoenen
om letsels te voorkomen.
De beschreven controles moeten minstens één keer per jaar worden
uitgevoerd.
1

Controleer of de waterdruk meer dan 1 bar bedraagt. Vul water
bij indien nodig.
2

3

Waterdrukveiligheidsklep
Controleer de goede werking van de drukveiligheidsklep door de
rode knop op de klep linksom te draaien:
■ Hoort u geen klakkend geluid, neem dan contact op met uw
plaatselijke verdeler.
■ Als het water uit de unit blijft vloeien, dient u de afsluiters van
zowel de waterinlaat als -uitlaat eerst te sluiten en dan
contact met uw plaatselijke verdeler op te nemen.
Slang drukveiligheidsklep
Controleer of de slang van de drukveiligheidsklep goed ligt om
het water af te voeren.
Als de (optionele) lekbakkit is geïnstalleerd, moet het uiteinde
van de slang van de drukveiligheidsklep in de lekbak liggen.

Houd het veilig!

5

Isolatiedeksel vat backupverwarming
Controleer of het isolatiedeksel van het vat van de backupverwarming goed vast rond het vat van de backupverwarming is
bevestigd.

GEVAAR
Raak de waterleidingen niet aan tijdens en onmiddellijk na
gebruik aangezien zij dan warm kunnen zijn. U kunt uw
handen verbranden. Laat de leidingen een tijdje afkoelen
tot hun normale temperatuur of draag gepaste handschoenen om letsels te voorkomen.

Waterfilter
Maak het waterfilter schoon.

4

Raak vóór het onderhoud een metalen deel aan met de
hand (bijvoorbeeld de afsluiter) om de statische elektriciteit
van uw lichaam te ontladen, en zo de printkaart te
beschermen.

Waterdruk

6

Drukveiligheidsklep tank voor warm water voor huishoudelijk
gebruik (lokale levering)
Alleen van toepassing op installaties met een tank voor warm
water voor huishoudelijk gebruik.
Controleer of de drukveiligheidsklep op de tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik goed werkt.

7

Boosterverwarming tank voor warm water voor huishoudelijk
gebruik
Alleen van toepassing op installaties met een tank voor warm
water voor huishoudelijk gebruik.
Het wordt aanbevolen kalkaanslag op de boosterverwarming te
verwijderen om zo de levensduur van de verwarming te
verlengen, en dit vooral in streken met hard water. Laat hiervoor
de tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik leeglopen,
verwijder de boosterverwarming uit de tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik en dompel ze 24 uur onder in een
emmer (of dergelijke) met een ontkalkproduct.

Montagehandleiding

38

EKHBH/X016BA

Binnenunit voor lucht-water-warmtepompsysteem
4PW54187-1

8

Schakelkast binnenunit
■ Voer een grondige visuele controle uit van de schakelkast en
zoek naar voor de hand liggende gebreken zoals losse
aansluitingen of foute bedrading.

WAARSCHUWING
■

Raak de koelmiddelleidingen niet aan tijdens en
onmiddellijk na gebruik aangezien zij dan warm of
koud kunnen zijn, afhankelijk van de staat van het
koelmiddel in de koelmiddelleidingen, de compressor
en andere onderdelen van de koelmiddelcyclus. U
kunt uw handen verbranden of bevriezen als u de
koelmiddelleidingen aanraakt. Laat de leidingen een
tijdje afkoelen tot hun normale temperatuur of, als u
ze toch meteen moet aanraken, draag dan gepaste
handschoenen om letsels te voorkomen.

■

Raak de interne delen (pomp, backupverwarming,
enz.) nooit aan gedurende en onmiddellijk na de
werking.

■ Controleer met behulp van een ohmmeter of de schakelcontacten K1M, K2M, K3M, K5M (alleen toepassingen met
tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik) en K4M
goed werken. Alle contacten van deze schakelcontacten
moeten open staan.

OPSPOREN

EN VERHELPEN VAN STORINGEN

In dit onderdeel wordt nuttige informatie gegeven over het opsporen
en oplossen van bepaalde storingen die in de unit kunnen
voorkomen.
Dit opsporen van en oplossen van problemen mag alleen door uw
plaatselijke technicus worden uitgevoerd.

Algemene richtlijnen
Voer altijd eerst een grondige visuele controle uit van de unit en zoek
naar voor de hand liggende gebreken zoals losse aansluitingen of
foute bedrading vooraleer te beginnen met de procedure voor het
opsporen en verhelpen van storingen.

U kunt uw handen verbranden als u de interne delen
aanraakt. Laat de interne delen een tijdje afkoelen tot
hun normale temperatuur of, als u ze toch meteen
moet aanraken, draag dan gepaste handschoenen
om letsels te voorkomen.

Algemene symptomen
Symptoom 1: De unit is ingeschakeld (y-led brandt) maar de unit
verwarmt of koelt niet zoals het hoort
MOGELIJKE OORZAKEN

GEVAAR
Schakel steeds de hoofdschakelaar van de unit uit
vooraleer u het voedingspaneel of de schakelkast
controleert.

Controleer het instelpunt van de
controller.

Er is te weinig waterstroming.

• Controleer of alle afsluiters van het
watercircuit helemaal openstaan.
• Controleer of het waterfilter moet
gereinigd worden.
• Controleer of er geen lucht in het
systeem zit (ontlucht).
• Controleer op de manometer of er
voldoende waterdruk is. De waterdruk moet >1 bar (water is koud) zijn
• Controleer of de pompsnelheid in de
hoogste stand staat.
• Controleer of het expansievat niet
defect is.
• Controleer of de weerstand in het
watercircuit niet te hoog is voor de
pomp (zie "Pompsnelheid instellen"
op pagina 25).

Het watervolume in de installatie is
te laag.

Controleer of het watervolume in de
installatie boven de minimaal
vereiste waarde ligt (zie "Controle
van het watervolume en de voordruk
in het expansievat" op pagina 15).

Als een beveiliging geactiveerd is, moet u de unit uitschakelen en
nagaan waarom de beveiliging is geactiveerd vooraleer ze te
resetten. De beveiligingen mogen onder geen beding worden overbrugd of op een andere waarde worden ingesteld dan deze van de
fabrieksinstelling. Raadpleeg uw plaatselijke verdeler als u de
oorzaak van de storing niet kunt vinden.
Als de drukveiligheidsklep niet goed werkt en moet worden
vervangen, moet u de slang van de drukveiligheidsklep altijd weer
aansluiten om te voorkomen dat water uit de unit druppelt!
Voor problemen i.v.m. de zonnekit in optie voor
verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik, zie
het hoofdstuk opsporen en oplossen van problemen in
de montagehandleiding van die kit.

LET OP

WAT TE DOEN

De temperatuurinstelling is niet
correct.

GEVAAR
Raak de waterleidingen niet aan tijdens en onmiddellijk na
gebruik aangezien zij dan warm kunnen zijn. U kunt uw
handen verbranden. Laat de leidingen een tijdje afkoelen
tot hun normale temperatuur of draag gepaste handschoenen om letsels te voorkomen.
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Symptoom 2: De unit is ingeschakeld, maar de compressor start niet
(verwarmen van ruimten of van water voor huishoudelijk gebruik)
MOGELIJKE OORZAKEN
De unit moet opstarten buiten zijn
werkingsbereik (de
watertemperatuur is te laag).

WAT TE DOEN
Bij een lage watertemperatuur
gebruikt het systeem eerst de
backupverwarming om de minimale
watertemperatuur (15°C) te
bereiken.

Symptoom 7: Onvoldoende capaciteit voor verwarmen van ruimten bij
lage buitentemperaturen
MOGELIJKE OORZAKEN

Controleer of de lokale instelling van
de "bedrijfsstatus
backupverwarming" [4-00] is
ingeschakeld. Zie "Lokale
instellingen" op pagina 25.
Controleer of de thermische
beveiliging van de backupverwarming geactiveerd is (zie
Hoofdcomponenten, "Thermische
beveiliging backupverwarming" op
pagina 11 voor de plaats van de
resetknop).
Controleer of de boosterverwarming
en de backupverwarming
geconfigureerd zijn voor gelijktijdige
werking (lokale instelling [4-01], zie
"Lokale instellingen" op pagina 25)
Controleer of de thermische
zekering van de backupverwarming
niet gesprongen is (zie
"Hoofdcomponenten", "Thermische
zekering backupverwarming" op
pagina 11 voor de plaats van de
resetknop).

De evenwichtstemperatuur van de
backupverwarming is slecht
geconfigureerd.

Verhoog de lokale instelling van
de 'evenwichtstemperatuur' [5-01]
om de werking van de backupverwarming in te schakelen bij een
hogere buitentemperatuur.

Een te grote capaciteit van de
warmtepomp wordt gebruikt voor het
verwarmen van water voor
huishoudelijk gebruik (alleen van
toepassing op installaties met een
tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik).

Controleer of de lokale instellingen
van de 'voorrangstemperatuur voor
verwarmen van ruimten' juist zijn
geconfigureerd:

• Controleer of de voeding van de
backupverwarming in orde is.
• Controleer of de thermische zekering
van de backupverwarming niet
gesprongen is.
• Controleer of de thermische
beveiliging van de backupverwarming niet geactiveerd is.
• Controleer of de schakelcontacten
van de backupverwarming niet defect
zijn.

De instellingen van de voeding met
kWh-voordeeltarief en de elektrische
aansluitingen komen niet overeen.

Als [D-01]=1 of 2, is een specifieke
installatie van de bedrading vereist
zoals afgebeeld in "Aansluiting op
een voeding met kWhvoordeeltarief" op pagina 20. Andere
correct geïnstalleerde configuraties
zijn ook mogelijk, maar zij moeten
specifiek zijn voor het type voeding
met kWh-voordeeltarief op deze
specifieke site.

Het signaal voor kWh-voordeeltarief
werd gestuurd door de
elektriciteitsmaatschappij.

Wachten tot er weer stroom is.

Symptoom 3: De pomp maakt lawaai (cavitatie)
MOGELIJKE OORZAKEN

WAT TE DOEN

Er zit lucht in het systeem.

Ontlucht het systeem.

De waterdruk aan de pompinlaat is
te laag.

• Controleer op de manometer of er
voldoende waterdruk is. De waterdruk moet >1 bar (water is koud) zijn.
• Controleer of de manometer niet
defect is.
• Controleer of het expansievat niet
defect is.
• Controleer of de voordruk van het
expansievat correct is ingesteld (zie
"Voordruk van het expansievat
instellen" op pagina 16).

WAT TE DOEN

De werking van de
backupverwarming is niet
geactiveerd.

• Controleer of de lokale instelling van
'voorrangsstatus van verwarmen van
ruimten' [5-02] is geactiveerd.
• Verhoog de lokale instelling van de
'voorrangstemperatuur voor
verwarmen van ruimten' [5-03] om de
werking van de boosterverwarming
in te schakelen bij een hogere
buitentemperatuur.

Symptoom 4: Waterdrukveiligheidsklep gaat open
MOGELIJKE OORZAKEN

WAT TE DOEN

Het expansievat is defect.

Vervang het expansievat.

Het watervolume in de installatie is
te groot.

Controleer of het watervolume in de
installatie onder de maximaal
toegelaten waarde ligt (zie "Controle
van het watervolume en de voordruk
in het expansievat" op pagina 15).

Symptoom 5: De waterdrukveiligheidsklep lekt
MOGELIJKE OORZAKEN
De uitlaat van de
waterdrukveiligheidsklep wordt
geblokkeerd door vuil.

WAT TE DOEN
Controleer de goede werking van de
drukveiligheidsklep door de rode
knop op de klep linksom te draaien:
• Hoort u geen klakkend geluid, neem
dan contact op met uw plaatselijke
verdeler.
• Als het water uit de unit blijft vloeien,
dient u de afsluiters van zowel de
waterinlaat als -uitlaat eerst te sluiten
en dan contact met uw plaatselijke
verdeler op te nemen.

n"
Symptoom 6: Op de gebruikersinterface verschijnt "n
wanneer u op bepaalde knoppen drukt
MOGELIJKE OORZAKEN
Het huidige gebruikersniveau laat
niet toe dat deze knoppen worden
gebruikt.

Montagehandleiding

40

WAT TE DOEN
Verander de lokale instelling van het
"gebruikersniveau" [0-00]. Zie
"Lokale instellingen" op pagina 25.
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Storingscodes

Storingscode

Oorzaak van de storing

Wat te doen

Wanneer een beveiliging is geactiveerd, knippert de led van de
gebruikersinterface en verschijnt een storingscode op het display.

A5

Te lage (bij koelen) of te hoge
(bij verwarmen)
koelmiddeltemperatuur
(gemeten door R3T)

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

AA

Thermische beveiliging
backupverwarming is
geactiveerd

Druk op de resetknop om de
thermische beveiliging te
resetten (zie
"Hoofdcomponenten" op
pagina 10 voor de plaats van de
resetknop)

Controleer de resetknop van de
thermische beveiliging.
Als zowel de thermische
beveiliging als de controller zijn
gereset, maar de foutcode AA
blijft op het scherm staan, is de
thermische zekering van de
backupverwarming gesprongen.

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

Thermische beveiliging
boosterverwarming geactiveerd
(alleen van toepassing op
installaties met tank voor warm
water voor huishoudelijk gebruik)

Reset de thermische beveiliging

Secundaire thermische
beveiliging is geactiveerd (alleen
van toepassing op units met een
EKHWSU tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik
geïnstalleerd)

Reset de thermische beveiliging

C0

Storing stromingsschakelaar
(stromingsschakelaar blijft
gesloten terwijl pomp stilligt)

Controleer of de
stromingsschakelaar niet
verstopt is door vuil.

C4

Storing thermistor
warmtewisselaar
(temperatuursensor
warmtewisselaar defect)

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

E1

Printplaat buitenunit defect

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

E3

Abnormaal hoge druk

Controleer of de unit binnen zijn
werkingsbereik functioneert (zie
"Technische specificaties" op
pagina 43).
Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

E4

Activering van lagedruksensor

Controleer of de unit binnen zijn
werkingsbereik functioneert (zie
"Technische specificaties" op
pagina 43).
Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

E5

Overbelastingsbeveiliging
compressor geactiveerd

Controleer of de unit binnen zijn
werkingsbereik functioneert (zie
"Technische specificaties" op
pagina 43).
Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

E7

Ventilator vastgelopen

Controleer of de ventilator niet
tegengehouden wordt door vuil.
Als de ventilator niet
geblokkeerd is, neem dan
contact op met uw plaatselijke
verdeler.

E9

Storing van elektronische
expansieklep

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

EC

Temperatuur warm water voor
huishoudelijk gebruik te hoog
(>89°C)

• Controleer het schakelcontact
van de elektrische boosterverwarming op kortsluiting.
• Controleer of de thermistor van
warm water voor huishoudelijk
gebruik een juiste waarde
aangeeft.

F3

Te hoge perstemperatuur (bijv.
door blokkering spoel buitenunit)

Maak de spiraal van de
buitenunit schoon. Als de
warmtewisselaar schoon is,
neem dan contact op met uw
plaatselijke verdeler.

H3

Storing HPS-systeem

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

H9

Storing thermistor
buitentemperatuur
(buitenthermistor defect)

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

De onderstaande tabel bevat een lijst met alle storingen en maatregelen om deze te verhelpen.
Reset de beveiliging door de unit uit en weer in te schakelen.
Instructie om de unit uit te schakelen
Stand
gebruikersinterface
(verwarmen/koelen
=)

Stand verwarmen
van water voor
huishoudelijk
gebruik (w)

Druk op de
y-knop

Druk op de
v-knop

AAN

AAN

1 keer

1 keer

AAN

UIT

1 keer

—

UIT

AAN

—

1 keer

UIT

UIT

—

—

AC

Als deze procedure voor het resetten van de beveiliging niet slaagt,
neemt u contact op met uw plaatselijke dealer.
Storingscode

Oorzaak van de storing

Wat te doen

80

Storing thermistor inlaatwatertemperatuur (thermistor
inlaatwater defect)

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

81

Storing thermistor uitlaatwatertemperatuur (temperatuursensor
uitlaatwater defect)

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

Storing door opvriezen van de
waterwarmtewisselaar (door te
weinig waterstroming).

Zie storingscode 7H.

Storing door opvriezen van de
waterwarmtewisselaar (door te
weinig koelmiddel)

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

Wegvallen van stroming (te
weinig of helemaal geen waterstroming, minimaal vereiste
waterstroming bedraagt
16 l/min)

• Controleer of alle afsluiters van
het watercircuit helemaal
openstaan.
• Controleer of het waterfilter moet
gereinigd worden.
• Controleer of de unit binnen zijn
werkingsbereik functioneert (zie
"Technische specificaties" op
pagina 43).
• Zie ook "Water vullen" op
pagina 16.
• Controleer of er geen lucht in het
systeem zit (ontlucht).
• Controleer op de manometer of
er voldoende waterdruk is. De
waterdruk moet >1 bar (water is
koud) zijn.
• Controleer of de pompsnelheid
in de hoogste stand staat.
• Controleer of het expansievat
niet defect is.
• Controleer of de weerstand in
het watercircuit niet te hoog is
voor de pomp (zie
"Pompsnelheid instellen" op
pagina 25).
• Als deze storing optreedt bij het
ontdooien (bij het verwarmen
van ruimten of van water voor
huishoudelijk gebruik), moet u
controleren of de voeding van de
backupverwarming juist
aangesloten is en of de
zekeringen niet gesprongen zijn.
• Als een tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik van
het type EKHWSU is
geïnstalleerd, controleer dan of
de extra thermostaat in de
schakelkast van de tank juist is
ingesteld (≥50°C).
• Controleer of de pompzekering
(FU2) niet gesprongen is.

89

7H

8H

A1

Uitlaatwatertemperatuur van
binnenunit te hoog (>65°C)

Printplaat binnenunit defect

• Controleer het schakelcontact
van de elektrische backupverwarming op kortsluiting.
• Controleer of de uitlaatwaterthermistor een juiste waarde
aangeeft.

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.
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Storingscode

Oorzaak van de storing

Wat te doen

HC

Defect thermistor tank voor
warm water voor huishoudelijk
gebruik

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

J1

Defect druksensor

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

J3

Defect thermistor persleiding

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

J5

Defect thermistor aanzuigleiding
buitenunit

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

J6

Defect vorstdetectie thermistor
luchtcoil

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

J7

Defect gemiddelde tempearatuur
thermistor luchtcoil

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

J8

Defect thermistor vloeistofleiding
buitenunit

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

L4

Storing elektrisch onderdeel

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

L5

Storing elektrisch onderdeel

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

L8

Storing elektrisch onderdeel

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

L9

Storing elektrisch onderdeel

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

LC

Storing elektrisch onderdeel

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

P1

Defect printplaat

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

P4

Storing elektrisch onderdeel

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

PJ

Defect capaciteitsinstelling

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

U0

Koelmiddelstoring (door
koelmiddellek)

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

U2

Spanningsstoring hoofdcircuit

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

U4

Communicatiestoring

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

U5

Communicatiestoring

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

U7

Communicatiestoring

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.

UA

Communicatiestoring

Neem contact op met uw
plaatselijke verdeler.
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TECHNISCHE

SPECIFICATIES

Algemeen
Modellen voor verwarmen/koelen (EKHBX)

Modellen voor alleen verwarmen (EKHBH)

Nominale capaciteit
Raadpleeg de Technische Gegevens
Raadpleeg de Technische Gegevens

• koelen
• verwarmen

Afmetingen H x B x D
Gewicht
• machinegewicht
• bedrijfsgewicht

922 x 502 x 361

922 x 502 x 361

48 kg
61 kg

48 kg
61 kg

1-1/4" MBSP(a)
slangnippel
Ø9,5 mm (3/8 inch)
Ø15,9 mm (5/8 inch)

1-1/4" MBSP(a)
slangnippel
Ø9,5 mm (3/8 inch)
Ø15,9 mm (5/8 inch)

10 l
3 bar

10 l
3 bar

watergekoeld
3
Raadpleeg de technische gegevens
5,5 l
3 bar

watergekoeld
3
Raadpleeg de technische gegevens
5,5 l
3 bar

+15~+55°C
+5~+22°C

+15~+55°C
—

–20~+35°C
+10~+46°C

–20~+35°C
—

–20~+35°C

–20~+35°C

Aansluitingen
• waterinlaat/-uitlaat
• waterafvoer
• koelvloeistofzijde
• koelgaszijde

Expansievat
• volume
• maximale werkdruk (MWP)

Pomp
• type
• aantal snelheden

Geluidsdrukniveau
Intern watervolume
Drukveiligheidsklep watercircuit
Werkingsbereik - waterzijde
• verwarmen
• koelen

Werkingsbereik - luchtzijde
• verwarmen
• koelen
• warm water voor huishoudelijk gebruik door
warmtepomp

(a) MBSP = Male British Standard Pipe (Mannelijke leiding Britse standaard)

Elektrische specificaties
Modellen voor verwarmen/koelen (EKHBX)

Modellen voor alleen verwarmen (EKHBH)

Standaardunit (voeding via buitenunit)
• voeding

230 V 50 Hz 1P

Backupverwarming
• voeding
• maximaal opgenomen amperage

EKHBH/X016BA

Binnenunit voor lucht-water-warmtepompsysteem
4PW54187-1

Zie "Aansluiting van de voeding van de backupverwarming" op pagina 19
Zie "Aansluiting van de voeding van de backupverwarming" op pagina 19
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