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05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
07 ™ËÌÂ›ˆÛË * ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿
·ﬁ ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии с
положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i
henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in der <A> aufgeführt und von <B> positiv
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

EKHVWQ002AAV3 + EKHHS200AA1V3,
EKHVWQ002AAV3 + EKHHS260AA1V3,

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

Jean-Pierre Beuselinck
General Manager
Ostend, 1st of December 2010

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v
souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od
strane <B> prema Certifikatu <C>.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v
skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Low Voltage 2006/95/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено
положително от <B> съгласно
Cертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v
súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına
göre <B> tarafından olumlu olarak
değerlendirildiği gibi.

KEMA (NB0344)
2082543.0551-QUA/EMC

<C>

DAIKIN.TCF.025D14/11-2010

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

<B>

<A>

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

17 m deklaruje na własną wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
18 r declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
21 b декларира на своя отговорност, че оборудването, за което се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu donanımının aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
10 q erklærer som eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat laitteet:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung, dass die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que l’équipement visé par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ô ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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1. DEFINITIES
1.1.

Betekenis van de waarschuwingen en symbolen

De waarschuwingen zijn in deze handleiding geordend volgens hun
zwaarte en kans op voorkomen.

Toebehoren:
Samen met de unit geleverde apparatuur die volgens de instructies in
de handleiding geïnstalleerd moet worden.
Optionele apparatuur:
Apparatuur die optioneel met de producten gecombineerd kan
worden zoals beschreven in deze handleiding.

GEVAAR

Ter plaatse te voorzien:

Aanduiding van een dreigende gevaarlijke situatie die,
indien deze niet vermeden wordt, ernstige verwondingen of
zelfs de dood zal veroorzaken.

Niet door Daikin geleverde apparatuur die geïnstalleerd dient te
worden volgens de richtlijnen in deze handleiding.

WAARSCHUWING
Aanduiding van een mogelijke gevaarlijke situatie die, indien
deze niet vermeden wordt, tot ernstige verwondingen of
zelfs de dood kan leiden.
VOORZICHTIG
Aanduiding van een mogelijke gevaarlijke situatie die, indien
deze niet vermeden wordt, tot lichte tot matige verwondingen
kan leiden. Deze aanduiding kan tevens gebruikt worden als
waarschuwing tegen onveilige handelingen.
LET OP
Aanduiding van situaties die enkel de apparatuur of
eigendommen kan beschadigen.
INFORMATIE
Dit symbool duidt op handige tips of bijkomende informatie.
Sommige soorten gevaar worden met speciale symbolen aangeduid:
Elektrische stroom.
Gevaar om zich te verbranden (ook door zure stoffen).

1.2.

Betekenis van termen

Montagehandleiding:
Handleiding met instructies betreffende het installeren, het configureren
en het onderhouden van een bepaald product of een bepaalde
toepassing.
Gebruiksaanwijzing:
Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde
toepassing waarin wordt uitgelegd hoe het product of de toepassing
moet worden gebruikt.
Instructies voor het onderhoud:
Instructiehandleiding bedoeld voor een bepaald product of een
bepaalde toepassing waarin wordt uitgelegd hoe dit product (indien
van toepassing) dient gemonteerd, geconfigureerd, gebruikt en/of
onderhouden te worden.
Verdeler:

2.

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
VOOR VEILIGHEID

De hier vermelde voorzorgsmaatregelen zijn onderverdeeld in vier
klassen. Zij gaan allemaal over heel belangrijke onderwerpen; volg
ze dus goed op.
GEVAAR: ELEKTRISCHE SCHOK
Schakel de voeding volledig uit voordat u het servicepaneel
van de schakelkast verwijdert of voordat u onderdelen
aansluit of elektrische onderdelen aanraakt.
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.
Om elektrische schokken te voorkomen moet u de voeding
1 minuut of langer onderbreken voordat u service uitvoert
aan elektrische onderdelen. Meet zelfs na 1 minuut altijd
nog de spanning aan de klemmen van condensatoren van
het hoofdcircuit of elektrische onderdelen, en controleer
dat deze spanning niet meer dan 50 V DC bedraagt
voordat u ze aanraakt.
Als u de servicepanelen heeft verwijderd kunnen onder
spanning staande onderdelen gemakkelijk per ongeluk
worden aangeraakt. Laat de unit nooit alleen achter tijdens de
installatie of service wanneer het servicepaneel is verwijderd.
GEVAAR: LEIDINGEN EN INTERNE ONDERDELEN
NIET AANRAKEN
Raak tijdens of direct na bedrijf geen koelleidingen,
waterleidingen of interne onderdelen aan. De leidingen en
de interne onderdelen kunnen heet of koud zijn afhankelijk
van de bedrijfsomstandigheid van de unit.
Uw handen kunnen brandwonden of bevriezingswonden
oplopen als u leidingen of interne onderdelen aanraakt.
Laat om letsel te voorkomen leidingen en interne
onderdelen weer op normale temperatuur komen of draag
veiligheidshandschoenen als het zich niet laat vermijden
om ze aan te raken.

De verdeler die de in deze handleiding besproken producten verkoopt.

WAARSCHUWING

Installateur:

■

Een technische, vakbekwame persoon, bevoegd om de in deze
handleiding besproken producten te installeren.

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.

Gebruiker:
Persoon die de eigenaar is van het product en/of die het product gebruikt.
Onderhoudsbedrijf:
Bedrijf dat bevoegd is om de vereiste onderhoudswerkzaamheden
aan de unit uit te voeren of te coördineren.
Toepasselijke wetgeving:
Alle geldende internationale, Europese, nationale en lokale
richtlijnen, wetten, reglementen en/of voorschriften betreffende een
bepaald product of domein.

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.
VOORZICHTIG
Spoel de unit niet af. Dit kan kortsluiting of brand veroorzaken.
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3.
3.1.

INLEIDING

4.

Algemene informatie

4.1.

Onze welgemeende dank voor de aankoop van deze unit.
De EKHVWQ002AAV3-module is het warmtepompgedeelte van de
warmtepomp voor warm water voor huishoudelijk gebruik. De
EKHHS200AA1V3en
EKHHS260AA1V3-modules
zijn
de
tankgedeelten van de warmtepomp voor warm water voor huishoudelijk
gebruik. De tanks voor warm water voor huishoudelijk gebruik zijn
beschikbaar met twee verschillende capaciteiten: 200 en 260 liter.

ACCESSOIRES
Accessoires geleverd bij de EKHVWQ-warmtepompmodule voor warm water voor huishoudelijk
gebruik

Zie figure 1
1
2
3
4
5
6

Deze unit is ontworpen als vloerstaande binnenunit.
VOORZICHTIG

4.2.

Een EKHVWQ002AAV3-module kan enkel worden
aangesloten op een EKHHS200AA1V3- of een
EKHHS260AA1V3-module.
EKFMHHSAA-kit voor vloermontage
De EKHHS-tankmodule voor warm water voor huishoudelijk gebruik is
ontworpen voor installatie bovenop de EKHVW-warmtepompmodule.
Als dit niet mogelijk is, kan de tankmodule naast de EKHVWwarmtepompmodule geïnstalleerd worden in combinatie met een ter
plaatse gemonteerde optie EKFMHHSAA.

3.2.

Montagehandleiding
Gebruiksaanwijzing
Bedradingschema
Instructieblad uitpakken
Afstandsbediening
Meertalig label gefluoreerde broeikasgassen

Accessoires geleverd bij de EKHHS-tankmodule
voor warm water voor huishoudelijk gebruik

Zie figure 2
1
2

Bevestigingsklemmen leidingen
Bevestigingen tankmodule voor warm water voor
huishoudelijk gebruik

Bestek van deze handleiding

Deze montagehandleiding beschrijft de procedures voor het hanteren,
monteren en aansluiten van alle modules van de warmtepomp voor
warm water voor huishoudelijk gebruik.
INFORMATIE
Het gebruik van de warmtepomp voor warm water voor
huishoudelijk gebruik wordt beschreven in de
gebruiksaanwijzing van de warmtepomp voor warm water
voor huishoudelijk gebruik.

3.3.
EK

Modelidentificatie
HVWQ

002

AA

V3

1N~, 230 V, 50 Hz
Reeks
Verwarmingscapaciteit

Warmtepompmodule voor warm water voor huishoudelijk gebruik
Europese kit
EK

HHS

200

AA1

V3

1N~, 230 V, 50 Hz
Reeks

Capaciteit tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik
Tankmodule voor warm water voor huishoudelijk gebruik
Europese kit
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5.

OVERZICHT

5.1.

5.2.

Overzicht van de tankmodule voor warm water
voor huishoudelijk gebruik

Overzicht van de warmtepompmodule voor warm
water voor huishoudelijk gebruik

1

2

1
1
12

10

8
5

6
1
7

9

6
11
14

10

16 15 1 9 4 3

12
6
15
13

7
14

11
1
8
2
3+4

5

1
13
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Temperatuursensor (thermistor)
Temperatuursensoren bepalen de water- en
koelmiddeltemperatuur op verschillende punten in het
watercircuit.
Schakelkast
De schakelkast bevat de voornaamste elektronische
en elektrische onderdelen van de binnenunit.
De voorzijde van de schakelkast is beschermd met een
kunststoffen deksel.
Condensor
Verdamper
Ventilatormotor en schroef
Pomp
De pomp circuleert het water in het watercircuit.
Compressor
Accumulator
Elektronische expansieklep
Onderhoudspoort watercircuit
Behuizing
Debietsensor
Dop lekbak
Aansluiting waterinlaat van de tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik
Aansluiting wateruitlaat naar de tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik
Onderhoudspoort R410A
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

Aansluiting uitlaat warm water
T-stuk (ter plaatse te voorzien)
Aansluiting drukveiligheidsklep (ter plaatse te voorzien)
Drukveiligheidsklep (ter plaatse te voorzien)
Thermistoraansluiting
Aansluiting stroominlaat van de warmtepompmodule
Aansluiting terugvoeruitlaat naar de warmtepompmodule
Aansluiting inlaat koud water
Thermistor
Anode
Behuizing
Thermische beveiliging
De thermische beveiliging wordt geactiveerd wanneer
de temperatuur te hoog wordt.
Boosterverwarming
Thermische zekering
Inspectie-opening

VOORZICHTIG
De tankmodule voor warm water voor huishoudelijk
gebruik mag enkel worden gebruikt met een EKHVWQbinnenmodule.
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Voornaamste onderdelen schakelkast

5.4.

Functioneel schema

3
2

4

1
24
2

t>

5.3.

3

7
8 27
25
6
9

1

5

28

14
15 29

30
16

8 10

8
7

26

17
20
18 19 20

11
13
12

4
5
6

13
22

23

21

6

1
2
3
4

5

6
7
8

Hoofdprintplaat
De hoofdprintplaat regelt de werking van de unit.
Filterprintplaat
Inverter-printplaat
Klemmenblok X2M
Hoofdklemmenblok voor gemakkelijke aansluiting van
lokale bedrading voor de voeding.
Klemmenblok X3M
Klemmenblok lokale bedrading voor
laagspanningsaansluitingen.
Trekontlasting voor kabels
Zekering voor voeding boosterverwarming
Schakelcontact boosterverwarming

INFORMATIE
Het elektrische aansluitschema vindt u op de binnenkant
van het deksel van de schakelkast.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Warmtepompmodule (EKHVWQ*)
Warmtepompmodule, koelmiddelzijde
Warmtepompmodule, waterzijde
Tank warm water voor huishoudelijk gebruik
(EKHHS*200, EKHHS*260)
Lokale installatie
(Conform lokale en nationale wetten en regelgevingen)
Luchtwarmtewisselaar (verdamper)
Waterwarmtewisselaar (condensor)
Filter
Expansieklep (Y1E)
Ventilator met ventilatormotor (M1F)
Compressor (M1C)
Accumulator
Onderhoudspoort R410A 5/16"/afvoerwatercircuit
Debietsensor (S1NF)
Pomp (M1P)
Expansievat
Drukveiligheidsklep
Drukregelaar
Terugslagklep
Afsluiter
Aftapkraan
Aansluiting snelkoppeling
Schroefaansluiting G 1/2" MBSP
Thermistor omgevingstemperatuur (R1T)
Thermistor verdampertemperatuur (R2T)
Thermistor perstemperatuur (R3T)
Thermistor warmtewisselaartemperatuur (R4T)
Thermistor temperatuur uittredend water (R5T)
Thermistor temperatuur intredend water (R6T)
Thermistor tank voor warm water voor huishoudelijk
gebruik (R7T)
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6.

DE

6.1.

UNIT MONTEREN

Keuze van de installatieplaats
WAARSCHUWING
■

Neem de gepaste maatregelen om te voorkomen dat
kleine dieren gaan nestelen in de binnenunit.

■

Kleine dieren die in contact komen met elektrische
onderdelen kunnen storingen, rook of brand
veroorzaken. Gelieve de klant te zeggen de ruimte
rond de unit schoon te houden.

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

Algemeen
■

De montage moet door een erkende technicus uitgevoerd
worden; de keuze van het materiaal en de montage dienen te
voldoen aan de toepasselijke lokale en nationale wetten en
regelgevingen.

■

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

■

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

■

Als het lawaai wordt gemeten in de reële installatieomstandigheden, zal de gemeten waarde groter zijn dan het
geluidsdrukniveau van "Unitspecificaties" op pagina 26 en dit
door omgevingsgeluiden en reflecteren van het geluid. Kies de
installatieplaats zorgvuldig en installeer de unit niet in een
geluidsgevoelige omgeving (bijv. woonkamer, slaapkamer, ...).

■

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

Vereisten installatieruimte
■

De installatieruimte is vorstvrij en bevindt zich binnenshuis.

■

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

■

De ondergrond moet sterk genoeg zijn om het gewicht van
beide modellen te dragen.
De vloer is vlak om trillingen en lawaai te voorkomen en om
voldoende stabiliteit te bieden, vooral wanneer de tank voor
warm water voor huishoudelijk gebruik bovenop de unit is
geïnstalleerd.

■

Volume montageplaats
De warmtepompmodule maakt bij haar werking gebruik van de
warmte die binnen is opgeslagen, om de temperatuur van het
water voor huishoudelijk gebruik op te voeren. Een typische
installatieplaats voor dit product is een garage, kelder, technische
ruimte, enz.
Om een optimale werking te garanderen en een te grote
temperatuurdaling in de installatieruimte te voorkomen, moeten
de installatieruimte aan de volgende vereisten beantwoorden:
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■ Minimumvolume van de installatieruimte
De warmtepomp stopt met werken wanneer de omgevingstemperatuur binnen lager wordt dan 2°C (dit kan aangepast
worden via lokale instelling [7-04)]. Bij lagere temperaturen
zal het warm water voor huishoudelijk gebruik worden
opgewarmd door de elektrische verwarming in de tankmodule. Dit is een veiligheidsmaatregel die voorkomt dat de
installatieruimte verder afkoelt (om te voorkomen dat bijv. de
waterleidingen in de installatieruimte beschadigd worden) en
die toch een voldoende hoog comfortniveau garandeert in de
vorm van voldoende warm water.
Om te voorkomen dat deze veiligheid vaak geactiveerd wordt en
om ervoor te zorgen dat de elektrische verwarming zo weinig
mogelijk gebruikt moet worden, moet de installatieruimte een
minimumvolume hebben (zie afbeelding hieronder). Alles hangt
af van de buitentemperatuur, de temperatuurinstelling van de
aangrenzende verwarmde ruimte en de isolatie-eigenschappen
van de muren. De volumes in de afbeelding gelden voor een
buitentemperatuur van –10°C en een temperatuurinstelling van
de aangrenzende verwarmde ruimte van 16°C.
Bij een dergelijk volume kan de warmtepomp 260 liter water
voor huishoudelijk gebruik opwarmen van 10°C tot 60°C.

Ingebouwde garage
Een muur en het plafond van de
garage staan in contact met een
verwarmde ruimte
Vereist
minimumvolume

60 m3

Vloeroppervlak

25 m2

Hoogte

2,5 m

Ingebouwde garage
Twee muren en het plafond van
de garage staan in contact met
een verwarmde ruimte
Vereist
minimumvolume

50 m3

Vloeroppervlak

20 m2

Hoogte

2,5 m

Wanneer de installatieruimte niet het vereiste minimumvolume
heeft of als de muren tussen de installatieruimte en de
aangrenzende verwarmde ruimte beter isoleren dan een muur
van een enkele baksteen dik, moeten bijkomende
verwarmingsbronnen in overweging worden genomen.
Voorbeelden van warmtebronnen:
- bij installatie in een kelder zal de grond rondom de kelder
de temperatuur van de installatieruimte verhogen
- bij installatie in een garage, de warmte van de motor
van de wagen
- natuurlijke ventilatie via bijv. deuren naar de aangrenzende
verwarmde ruimtes
- ventilatieverbinding met een verwarmde ruimte
- andere: wasmachine, droogkast

Montagehandleiding
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■ Vochtigheid van de aangrenzende verwarmde ruimtes
De ruimte waar de unit geïnstalleerd is, zal afkoelen.
Afhankelijk van de relatieve vochtigheid temperatuur in de
aangrenzende ruimte en de isolatie-eigenschappen van de
gemeenschappelijke muren, kan er zich condensatie vormen
op de muren.

Bijv. keuken
Bijv. garage

A

Als de relatieve vochtigheid in de aangrenzende verwarmde
ruimte tijdens het verwarmingseizoen (wanneer de
omgevingstemperatuur buiten lager is dan 15°C) vaak hoger
is dan 60% (bijv. badkamer), kan er zich condensatie vormen
op de gemeenschappelijke muren. De relatieve vochtigheid in
een woonkamer wordt gewoonlijk niet hoger dan deze 60%.
Is dit toch het geval, dan moet u overwegen om de afkoeling van
de installatieruimte te beperken door bijkomende verwarmingsbronnen te installeren (zie opmerkingen hierboven).
■

C

B

≥150

≥500

Uitblaaslucht
A
B
C

Overweeg in dit geval om de muur aan de unitzijde plaatselijk te
isoleren of de warmtepompmodule te installeren met de
luchtuitblaas op een buitenmuur (bijv.).

B

A
B
C
D

D

C

Bijv. keuken
Bijv. garage
Isolatie
Koude lucht
uitgeblazen uit
de warmtepomp
module

Voorbeeld: wanneer er zich waterleidingen bevinden in de
uitblaaszone van de unit, kunnen deze leidingen condenseren
afhankelijk van de werkingsomstandigheden en de
watertemperatuur in de leidingen. Overweeg in dit geval om de
waterleidingen te isoleren.
Afhankelijk van de werkingsomstandigheden en de
isolatiekenmerken kan de koude lucht die aan de achterzijde
van de unit wordt uitgeblazen warmteverlies veroorzaken en
zelfs temperaturen waarbij bijv. niet-geïsoleerde waterleidingen
in deze koude zone kunnen bevriezen! Overweeg in dit geval
om de waterleidingen te isoleren.

Als de unit niet kan worden geïnstalleerd volgens de
bovenstaande afbeeldingen, overweeg dan om
flexibele buizen te gebruiken tussen de unit en het
watercircuit van de klant. Dit vereenvoudigt mogelijke
onderhoudswerkzaamheden waarvoor toegang tot
een van de zijden vereist is.

Te verkiezen installatieruimtes
■

Garage of kelder met een bron die warmte produceert
(bijvoorbeeld een wasmachine of droogkast, een diepvries, een
verwarmingsketel of een andere bron die warmte afgeeft).

■

Kelder die warmte afgeeft uit de vloer.

■

Ruimte met een goede isolatie naar buiten toe.

■

Ruimte die ontvochtigd moet worden.

Te vermijden
■

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 uitgeschakeld en
afgedekt.

■

Installeer de unit niet op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad
(bijv. een badkamer) (maximum vochtigheid (RV)=85%).

■

Installeer de unit niet op plaatsen waar (mineraal)olienevel of
oliedamp hangt (zoals in een keuken), De kwaliteit van de
plastic onderdelen kan verminderen en ze kunnen uit het toestel
vallen of waterlekken veroorzaken.

■

Installeer de unit niet op plaatsen waar corrosieve gassen, zoals
zwavelzuurgas geproduceerd worden. Corrosie aan de koperen
leidingen of gesoldeerde delen kan leiden tot koelmiddellekken.

■

Installeer de unit niet op plaatsen waar ontvlambare gassen
kunnen lekken, waar koolstofvezel of ontvlambaar stof in de
lucht aanwezig is of waar met vluchtige brandbare gassen zoals
verdunningsmiddelen of benzine gewerkt wordt. Dergelijke
gassen kunnen brand veroorzaken.

■

Installeer de unit niet op plaatsen waar zuur- of alkalinedampen
aanwezig zijn.

Ruimte vereist rond de unit
■ Er is voldoende vrije ruimte rond de unit voor onderhoud.

A

A
B
C

≥400

C
≥150

≥400

B
≥150

A

Ruimte vereist voor verwijderen van schakelkast
Installatie links
Installatie rechts
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Ruimte vereist voor luchtinlaat
Ruimte vereist voor luchtuitblaas naar links
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A

A

Afhankelijk van de werkingsomstandigheden en de installatiekenmerken kan de koude lucht die aan de achterzijde van de
unit wordt uitgeblazen condensatie of warmteverlies in de
omgevingsruimte veroorzaken.

■

≥400

B

B
≥150

≥400

A
B

C
≥150

≥400

A

■ Installatie bij een muur of obstakel
Als de unit geïnstalleerd wordt zoals in de afbeelding hieronder,
zal hij perfect werken en optimale prestaties leveren.
Er hoeft geen vrije ruimte aangehouden te worden tussen de
tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik en de muur.
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Installeer de unit niet op plaatsen waar een eventuele waterlek
uit de unit schade kan toebrengen aan de ruimte (bijv. wanneer
er een afvoerbuis verstopt zou zijn).

■

Installeer de unit niet in de buurt van slaapkamers en dergelijke,
zodat het geluid dat hij maakt tijdens de werking geen overlast
veroorzaakt.

■

Plaats geen voorwerpen of uitrusting bovenop de unit (bovenplaat).

■

Klim, zit of sta niet op de unit.

■

Installeer de unit niet in een ruimte zonder verwarmingsbron die
niet in verbinding staat met een andere ruimte die wel wordt
verwarmd (bijv. een tuinhuis).

6.2.
■

Lokale leidingen

Voorzieningen bij de koud-waterinlaat van de tank voor warm
water voor huishoudelijk gebruik
- Om te voorkomen dat er water terugloopt, wordt er best een
terugslagklep geïnstalleerd op de koud-waterinlaat, conform
de lokale en nationale wetten en regelgevingen.
- Er wordt best een drukregelaar geïnstalleerd op de koudwaterinlaat, conform de lokale en nationale wetten en
regelgevingen.
- Voorzie een aansluiting voor een drukveiligheidsklep op de
koud-waterinlaat.
- Installeer een expansievat op de koud-waterinlaat, conform
de lokale en nationale wetten en regelgevingen.
- Installeer een aftapinrichting op de koud-wateraansluiting op
de tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik.

6.3.

Controle en behandeling van de unit

■

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

■

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

■

Pak de modellen volledig uit volgens de instructies op het
instructieblad voor het uitpakken.

■

Controleer of alle accessoires
"Accessoires" op pagina 3).

6.4.

zijn

meegeleverd

(zie

Installatie van de binnenunit

■

Pak de EKHVWQ uit volgens de instructies op het instructieblad
voor het uitpakken.

■

Zet de warmtepompmodule in de betrokken installatieruimte, zo
dicht mogelijk bij de uiteindelijke installatieplaats.

■

Zet de waterpompmodule waterpas met de verstelbare poten (B).
Zorg dat:
■ de maximaal toegestane afwijking van de horizontale positie
1° bedraagt naar alle zijden.
■ de unit is neergelaten zodat de onderkant van het frame (A)
zich aan alle zijden ongeveer 5 mm boven het vloeroppervlak
bevindt.

±5 mm

WAARSCHUWING
Installeer geen afsluiters tussen de tankmodule voor warm
water voor huishoudelijk gebruik en de drukveiligheidsklep/
expansievat.

1°

■

A
B

B

A

B

■

Er wordt best een afsluiter voorzien voor en achter de unit. Dit
zal het onderhoud aan het warmwatercircuit vereenvoudigen.

■

■

Er wordt best een afsluiter geïnstalleerd op de koud-waterinlaat.
Zet deze afsluiter bij langere afwezigheden dicht om schade aan
de omgeving in het geval van een waterlek te voorkomen.

Pak de EKHHS uit volgens de instructies die bij de unit worden
meegeleverd.

■

Tijdens zijn werking en afhankelijk van de werkingsomstandigheden vangt de warmtepompmodule condensatiewater op in de
lekbak onderaan de unit. Installeer zeker een geschikte
afvoeraansluiting voor deze lekbak.

Voer de elektrische bedradingswerkzaamheden uit zoals
beschreven in het hoofdstuk "Werk aan de elektrische bedrading"
op pagina 10.

■

Sluit het systeem aan op het watercircuit zoals beschreven in
het hoofdstuk "Leidingaansluitingen" op pagina 9.

■

Vul het systeem met water zoals beschreven in het hoofdstuk
"Water vullen" op pagina 10.

■

Voer de controles voor het gebruik uit zoals beschreven in het
hoofdstuk "Opstarten en configureren" op pagina 14.

■

Sluit de unit.

■

■

Lange leidinglengten tussen de unit en het afnamepunt van het
warm water (douche, bad, enz.) en doodlopende stukken
worden het best voorkomen.

■

Conform de lokale en nationale wetten en regelgevingen
moeten er mogelijk thermostatische mengkranen worden
geïnstalleerd.

■

De installatie moet beantwoorden aan alle lokale en nationale
wetten en regelgevingen en vereist mogelijk bijkomende
hygiënische installatiemaatregelen.

■

Als de relevante lokale en nationale
wetten en regelgevingen dit vereisen,
moet er een recirculatiepomp worden
geïnstalleerd tussen het afnamepunt
van het warm water en het koud
water in aansluiting op de tank voor
warm water voor huishoudelijk
gebruik.
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1 Sluit de sierpanelen (achteraan en zijkant).
Zie figure 3
2 Lijn de zijpanelen van de warmtepompmodule uit met de
zijpanelen van de tankmodule.
Zie figure 4
3 Maak het voorpaneel vast aan de tankmodule voor warm
water voor huishoudelijk gebruik.
Zie figure 6
4 Maak het voorpaneel van warmtepompmodule vast.
Zie figure 5
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7.

LEIDINGAANSLUITINGEN

7.1.

Waterleidingwerkzaamheden

Waterkwaliteit
Controleer de volgende punten vooraleer de installatie van de unit
verder te zetten
■

De kwaliteit van het warm water voor huishoudelijk gebruik moet
conform EU-richtlijn 98/83 EC zijn. Hou in het bijzonder rekening
met de volgende waarden:
- Chloridegehalte
maximum 250 mg/l
- Sulfaatgehalte
maximum 250 mg/l
- Combinatie van de twee
maximum 300 mg/l

Aansluiting van de tankmodule voor warm water voor
huishoudelijk gebruik aan op de warmtepompmodule
Zie de instructies op het instructieblad voor het uitpakken.
Als de tankmodule voor warm water voor huishoudelijk gebruik naast
de unit wordt gezet, moet ook de EKFMHHSAA-kit worden
geïnstalleerd. Zie de handleiding van die kit.

Aansluiting van het watercircuit
De wateraansluitingen moeten worden uitgevoerd. De plaats van de
waterinlaat- en wateruitlaataansluitingen op de unit vindt u in
hoofdstuk 5.2. "Overzicht van de tankmodule voor warm water voor
huishoudelijk gebruik" op pagina 4.
WAARSCHUWING

De unit mag niet worden gebruikt met water van een private
watertoevoer.
■

In streken met hard water moeten voorzorgsmaatregelen
worden genomen om kalkaanslag te voorkomen.

■

Om veiligheidsredenen is het niet toegelaten om glycol toe te
voegen aan het watercircuit.

■

Om watergebrek te voorkomen, is het belangrijk dat de
opslagcapaciteit van de tank voor warm water voor huishoudelijk
gebruik groot genoeg is om aan de dagelijkse behoefte aan
warm water te voldoen.
Als er gedurende langere periodes geen warm water wordt
verbruikt, moet de apparatuur voor gebruik gespoeld worden
met koud water.
De desinfecteringsfunctie waarmee de apparatuur is uitgerust,
wordt uitgelegd in de gebruiksaanwijzing van de unit.

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

De maximum waterdruk is 10 bar.
De maximum watertemperatuur bij de uitlaat van de unit is 75°C.
Zorg ervoor dat de componenten in de lokale leiding bestand
zijn tegen deze watertemperatuur.

Vervorm de unit niet door te forceren
wanneer u de leidingen aansluit. De
unit kan slecht werken als de leidingen
vervormd zijn. Gebruik twee sleutels
zoals getoond in de afbeelding.

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.

■

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.

Aansluiting van de drukveiligheidsklep (lokaal te voorzien)
en afvoer
■

Conform de relevante lokale en nationale wetten en
regelgevingen moet er een lokaal voorziene drukveiligheidsklep
met een openingsdruk van maximum 10 bar worden aangesloten
op de aansluiting voor de drukveiligheidsklep.

■

Voorzie een goede afvoer voor de lokaal voorzien
drukveiligheidsklep om te voorkomen dat water in contact komt
met elektrische onderdelen.

GEVAAR
De maximum watertemperatuur naar de unit moet
beperkt worden tot 55°C.
■

■
■

Alle lage punten van het systeem moeten worden voorzien van
afvoerstoppen om het circuit bij het onderhoud volledig te
kunnen laten leeglopen.
Een aftapkraan in de binnenunit is voorzien om het water uit het
watersysteem van de binnenunit af te laten. Laat het water uit
het systeem enkel af nadat al het water uit de tank voor warm
water voor huishoudelijk gebruik al is afgelaten.
Zorg ervoor dat de componenten in de lokale leiding bestand
zijn tegen de waterdruk en -temperatuur.
Gebruik altijd materialen die verenigbaar zijn met het water van
in het watercircuit voor huishoudelijk gebruik. In het watercircuit
van de unit wordt koper, roestvrij staal en messing gebruikt.
WAARSCHUWING

OPGELET: Vereisten voor uitlaten
■

Persleidingen, aftapkranen, enz. moeten uit de buurt
van elektrische componenten worden geplaatst.

■

Alle presleidingen moeten aflopend en in een vorstvrije
omgeving worden geïnstalleerd. Zij moet aan de lucht
worden blootgesteld.

GEVAAR om zich te verbranden (ook door zure stoffen).
De aflaatleiding moet eindigen op een veilige, zichtbare
positie die geen risico vormt voor personen die zich in de
buurt ervan bevinden.

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.
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Aansluiting van de lekbak
Tijdens zijn werking en afhankelijk van de werkingsomstandigheden
vangt de warmtepompmodule condensatiewater op in de lekbak
onderaan de unit. Installeer zeker een geschikte afvoeraansluiting voor
deze lekbak.
OPGELET: Vereisten voor afvoerleidingen

7.2.

■

Afvoerleidingen moeten uit de buurt van elektrische
componenten geplaatst worden.

■

De afvoerleiding moet eindigen op een veilige,
zichtbare positie die geen risico vormt voor personen
die zich in de buurt ervan bevinden.

■

Alle afvoerleidingen moeten aflopend en in een
vorstvrije omgeving worden geïnstalleerd. Zij moet aan
de lucht worden blootgesteld.

Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van
lokale leidingen en de isolatie

Het volledige watercircuit, inclusief alle leidingen, moet worden
geïsoleerd om warmteverlies te voorkomen.
Als de omgevingstemperatuur binnen hoger is dan 30°C en de
relatieve vochtigheid meer dan 80% bedraagt, moet het isolatiemateriaal ten minste 20 mm dik zijn om condensatie op het
oppervlak van de isolatie te voorkomen.

8.

WATER

8.1.

VULLEN

Methode voor bijvullen van water

1

Sluit de watertoevoer aan op de unit

2

Open om beurt elke warmwaterkraan om lucht uit de leidingen
van het systeem te laten

3

Open de ter plaatse gemonteerde afsluiter voor warm water

4

Open de ter plaatse gemonteerde toevoerklep voor koud water

5

Sluit alle warmwaterkranen nadat alle lucht uit de leidingen is

6

Controleer op lekken

7

Bedien handmatig de lokaal voorziene drukveiligheidsklep om te
controleren of het water goed doorstroomt
VOORZICHTIG
Onmiddellijk na de installatie moet de tank voor warm
water voor huishoudelijk gebruik gespoeld worden met
koud water. De eerste 5 opeenvolgende dagen na de
installatie moet deze procedure minstens eenmaal per dag
herhaald worden.

9.

WERK

9.1.

AAN DE ELEKTRISCHE BEDRADING

Voorzorgsmaatregelen bij werk aan
de elektrische bedrading
WAARSCHUWING
■ 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
regelgeving.
■ Schakel de voeding uit voordat u aansluitingen uitvoert.
■ Werk alleen met koperdraad.
■ 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.
■ Installeer de vereiste zekeringen zoals beschreven op
het elektrische bedradingsschema.
■ De bedrading ter plaatse moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met het bedradingsschema dat met
de unit is meegeleverd en met de onderstaande
instructies.
■ Plet nooit gebundelde kabels en zorg ervoor dat ze niet
in contact komen met de leidingen of scherpe randen.
Zorg dat er geen externe druk wordt uitgeoefend op de
klemaansluitingen.
■ Gebruik een afzonderlijke voeding. Deel dus nooit een
voeding met een ander toestel.
■ Zorg voor een aarding. Aard het toestel niet op een
nutsleiding, een spanningsbeveiliging of een telefoonaarding. Onvolledige aarding kan elektrische schokken
veroorzaken.
■ Installeer een aardlekbeveiliging in overeenstemming
met de relevante lokale en nationale regelgeving.
Anders bestaat het gevaar op elektrische schokken.
Let er bij de installatie van de aardlekbeveiliging op dat
hij compatibel is met de inverter (bestand tegen
elektrische ruis met hoge frequentie) om ongewenst
activeren van de aardlekbeveiliging te voorkomen.
■ Aangezien deze unit is uitgerust met een inverter kan de
montage van een blindvermogencondensator niet alleen
de vergroting van de energiefactor belemmeren maar
ook abnormaal hoge temperaturen veroorzaken in de
condensator als gevolg van hoogfrequente golven.
Daarom mag u nooit een blindvermogencondensator
monteren.
■ Controleer of na de installatiewerkzaamheden alle
rubberen bussen weer zijn aangebracht om de kabels te
beschermen tegen scherpe randen.
OPGELET: Alleen voor V3-modellen
■

Apparatuur conform met EN/IEC 61000-3-12 (a)

■

Deze apparatuur is conform met EN/IEC 61000-3-11(b)
op voorwaarde dat de systeemimpedantie Zsys kleiner
dan of gelijk aan Zmax is 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. Zmax=0,43 Ω.

(a) 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.
(b) 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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9.2.

Interne bedrading – tabel met onderdelen

Raadpleeg het intern elektrisch schema dat met de unit is meegeleverd.
De gebruikte afkortingen hebben de volgende betekenis.

Componentenlijst schakelkast
A1P ................. Hoofdprintplaat
A2P ................. Printplaat gebruikersinterface
A3P ................. Filterprintplaat
A4P ................. Printplaat van de inverter
C6~C119 ......... Condensator (A4P)
DS2,DS3 ......... DIP-schakelaar (A1P)
E1H ................. Element elektrische verwarming
F1B.................. Zekering
F1T.................. Thermische zekering
F1U,F2U.......... Zekering (T, 3,15 A, 250 V) (A*P)
F3U ................. Zekering (20 A, 250 V) (A3P)
HAP................. PCB LED (A1P)
K1.................... Omschakelcontact (A3P)
K1E ................. Elektronische expansieklep
K1M................. Contactgever backupverwarming
K*R.................. PCB relais (A1P)
M1C................. Compressor
M1F ................. Ventilatormotor
M1P................. Pomp
Q1DI................ Aardlekbeveiliging (levering door opdrachtgever)
Q1L ................. Compressor oververhittingsbeveiliging
Q2L ................. Thermische beveiliging
R1L.................. Reactievat
R1T ................. Sensor voor omgevingstemperatuur
R2T ................. Sensor voor verdampertemperatuur
R3T ................. Sensor voor perstemperatuur
R4T ................. Sensor voor condensatietemperatuur
R5T ................. Sensor voor temperatuur uittredend water
R6T ................. Sensor voor temperatuur intredend water
R7T ................. Sensor voor temperatuur tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik
S1L.................. Debietsensor
S1S ................. Contact voeding kWh-voordeeltarief (lokale levering)
T1R ................. Diodebrug (A4P)
T2R,T3R.......... Voedingsmodule (A4P)
V1C~V7C ........ Ferrietkern
X1M~X3M ....... Aansluitklemmen
X1Y~X7Y......... Connector
Z1F.................. Ruisfilter
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9.3.

Systeemoverzicht lokale bedrading

De meeste lokale bedrading aan de unitzijde dient te worden
aangebracht op het klemmenblok in de schakelkast. Voer de stappen
uit die worden uitgelegd in "Werkwijze" op pagina 12 om bij de
klemmenblokken te kunnen.
INFORMATIE
Het bedradingschema is te vinden op de binnenkant van
het voorpaneel van de warmtepompunit. Monteer de unit en
plaats de stroomtoevoerkabel en de communicatiekabel op
minstens 1 meter van televisietoestellen of radio's om
beeldstoringen of ruis te voorkomen.
Afhankelijk van de radiogolven volstaat een afstand van
1 meter soms niet om ruis te voorkomen.

Aansluiting van de voedings- en communicatiekabel(s) van
de binnenunit
Kabelvereisten

Item

Beschrijving

Vereist
aantal
geleiders

Maximaal opgenomen
amperage

A

HV

Elektrische voeding

2+GND

Raadpleeg het
typeplaatje

B

LV

Afstandsbediening
(P1/P2)

2

Minimale
kabeldoorsnede
0,75 mm2

C

LV

Thermistor tank voor
warm water voor
huishoudelijk gebruik

2

De thermistor en
aansluitdraad worden bij
de tankmodule voor
warm water voor
huishoudelijk gebruik
geleverd

D

LV

Signaal voeding met
kWh-voordeeltarief

2

Minimale
kabeldoorsnede
0,75 mm2

E

HV

Boosterverwarming

2+GND

Maximale
stroomsterkte 7,5 A

HV

Beveiligingen
boosterverwarming

2

Minimale
kabeldoorsnede
0,75 mm2

HV = Hoge spanning
LV = Lage spanning

VOORZICHTIG
Kies alle kabel- en draaddikten op basis van de
desbetreffende lokale en nationale voorschriften.
GEVAAR
Controleer na het uitvoeren van de elektriciteit of elk
elektrisch onderdeel en elke klem in de elektriciteitskast
goed is bevestigd.
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Werkwijze
1

Volg de stappen zoals wordt getoond in figure 5 en figure 6 in
omgekeerde volgorde om de unit te openen.

2

Open het schakelkastdeksel zoals wordt getoond in figure 7a
(metalen deksel) of in figure 7b (kunststoffen deksel).

3

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

5

Sluit het schakelkastdeksel door de stappen zoals getoond in
figure 7a of in figure 7b in omgekeerde volgorde uit te voeren.

6

Sluit de tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik zoals
wordt getoond in figure 6 en sluit vervolgens de warmtepompunit
zoals wordt getoond in figure 5.

Installatie van de afstandsbediening
De unit is uitgerust met een afstandsbediening die een
gebruikersvriendelijke instelling, gebruik en onderhoud van de unit
mogelijk maakt. Volgt deze installatieprocedure voordat u de
afstandsbediening gebruikt.
INFORMATIE
De aansluitbedrading is niet meegeleverd.
LET OP
De afstandsbediening, die in een kit wordt geleverd, moet
binnenshuis gemonteerd worden op de tankmodule voor
warm water voor huishoudelijk gebruik.

X2M

X3M
1

9 10 11 12 13 14

2

3

L

4

N

1

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

A2P

-t°
R7T

P1 P2

4
E1H

D

L

2

N

*KHHS(200/260)AAV3

1~50 Hz 220-240 VAC
power supply

E

A
2x

HV

LET OP

LET OP

De kabelbundels buiten de unit moeten op minstens
25 mm van elkaar worden gehouden om elektrische
storingen (externe storingen) te voorkomen.

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

Bevestig de kabels met kabelbinders op de bevestigingen voor
de kabelbinders om te zorgen voor trekontlasting en om ervoor
te zorgen dat de kabel niet in contact komt met de leiding of met
scherpe randen. Duw gebundelde kabels nooit plat.

3

Bedraad de afstandsbediening.
11
12

4

1
Q1DI

F1T

*KHHS(200/260)AAV3

B
LV

L N

Q2L

User Interface

C

Maak de afstandsbediening vast zoals getoond in de afbeelding.

PE

3

X2M 1 2 3 4

S1S

2

A

E
1

X3M 9 10 11 12 13 14

D
2

C B

1

X3M

1

Opmerking: alleen de relevante lokale bedrading is getoond in
de afbeelding.
2
3x
P2 P1

3

1
2
3

Unit
Achterste deel van de digitale
controller
Voorste deel van de digitale
controller

Er is geen polariteit. De 2 draden kunnen dus worden omgewisseld.
(D)
LV
(A)
HV
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VOORZICHTIG
■

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

■

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

Montagehandleiding
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4

Breng het bovenste deel van de afstandsbediening weer aan.
GEVAAR
Let op dat u de bedrading tijdens het monteren niet klemt.
Begin met bevestigen vanaf de klemmen
aan de onderkant.

Aansluiting op een voeding met kWh-voordeeltarief
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, ...
Deze apparatuur kan worden aangesloten op dergelijke systemen
met een voeding met kWh-voordeeltarief.

1

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.

Aansluiting van de tankmodule voor warm water voor
huishoudelijk gebruik aan op de warmtepompmodule

Wanneer de apparatuur op een dergelijke voeding met kWhvoordeeltarief is aangesloten, mag de elektriciteitsmaatschappij:

Zie tabel "Kabelvereisten" op pagina 11.

■
■

■

Boosterverwarming en beveiliging (E)

■

Tankthermistor (C)

■

Afstandsbediening (B)

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 zullen de
compressor en de verwarming van de unit niet werken.

1

WAARSCHUWING
Voor een voeding met kWh-voordeeltarief zoals
hieronder afgebeeld als type 1
Wanneer het kWh-voordeeltarief actief is en de voeding
niet onderbroken wordt, is stroomverbruik in standby van
de inverter-printplaat mogelijk.
VOORZICHTIG

2

Voor een voeding met kWh-voordeeltarief zoals
hieronder afgebeeld als type 2 of 3
Als bij voeding met kWh-voordeeltarief de voeding
onderbroken wordt.

(B)
LV

■

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.

(C)
LV
(E)
HV

3x
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Mogelijke types voeding met kWh-voordeeltarief

INFORMATIE

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

Verander lokale instelling [D-01] wanneer u de apparatuur
aansluit op een voeding met kWh-voordeeltarief.

[D-01]=2
INFORMATIE

1

1

L N

1
S2S

2

4

2

1
S2S

2

4

3

2

L N

10. OPSTARTEN

1
S2S

4

3

4

De configuratie van de unit door de installateur moet afgestemd zijn
op de omgeving van de installatie (klimaat, geïnstalleerde opties,
enz.) en de expertise van de gebruiker.
VOORZICHTIG

L N

2

3

EN CONFIGUREREN

S2S

3

L N

2

4

2

3

1

3

L N

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

S2S

2

3

1

1

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.

L N

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

S2S

3

4

INFORMATIE
Nadat na een stroompanne de voeding naar de unit wordt
hersteld, worden de instellingen van het systeem automatisch
weer ingesteld en herstart het systeem.

4

3
13 14

X3M

10.1. Controles vóór ingebruikname

A1P
X40A

GEVAAR
Schakel de voeding uit voordat u aansluitingen uitvoert.

1

Kast voeding met kWh-voordeeltarief

2

Ontvanger voor het signaal van de elektriciteitsmaatschappij

Controleer de volgende punten na de installatie van de unit:

3

Voeding naar unit

1

4

Spanningsvrij contact naar binnenunit

Lokale bedrading
Controleer of de lokale bedrading volgens de in hoofdstuk "Werk
aan de elektrische bedrading" op pagina 10 beschreven instructies
en richtlijnen is uitgevoerd, volgens de bedradingschema's en
volgens de Europese en nationale regelgevingen.

2

Zekeringen en beveiligingen

Wanneer de unit 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 13 en 14 van X3M (zoals hierboven
afgebeeld).

Controleer of het type en de waarde van de zekeringen en
andere lokaal geïnstalleerde beveiligingen overeenstemmen
met de vereisten vermeld in het hoofdstuk "Technische
specificaties EKHVWQ002AAV3" op pagina 26. Zorg ervoor dat
er geen zekering of beveiliging is overgeslagen.

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 kWhvoordeeltarief door de elektriciteitsmaatschappij wordt gestuurd, sluit
dat contact en wordt de unit in de stand gedwongen uit geschakeld(2).

3

Type 1

4

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

Dit type voeding met kWh-voordeeltarief is niet onderbroken.

Interne bedrading
Controleer of er geen losse aansluitingen of beschadigde
elektrische componenten in de schakelkast en binnenin de unit
zichtbaar zijn.

Type 2
Dit type voeding met kWh-voordeeltarief wordt na bepaalde tijd
onderbroken.

Aarding

5

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

Type 3
Dit type voeding met kWh-voordeeltarief wordt onmiddellijk onderbroken.
6

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

(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] Divers"
op pagina 18.
(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] Divers"
op pagina 18.
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7

Koelmiddellek
Controleer de binnenkant van de unit op koelmiddellekken.
Raadpleeg uw plaatselijke dealer als er een koelmiddellek is.
Raak met blote handen enz. geen koelmiddel aan dat uit de
aansluitingen van de koelmiddelleidingen is gelekt.
U kunt daardoor vrieswonden oplopen.

8

Waterlekken
Controleer de binnenkant van de unit op waterlekken. Sluit
ingeval van een waterlek de waterinlaat- en uitlaatkleppen en
neem contact op met uw plaatselijke verdeler.

9

Verschillende werkingsstanden van de tank voor warm water
voor huishoudelijk gebruik
Om de mogelijkheden van de lokale instellingen die in de volgende
hoofdstukken worden uitgelegd, te begrijpen, moet u weten dat de
tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik ook verschillende
werkingsstanden heeft.
■

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

Sluit de unit nadat alle controles zijn uitgevoerd, waarna u de unit
kunt opstarten. Wanneer de stroomvoorziening naar de binnenunit
wordt ingeschakeld, verschijnt op de afstandsbediening "88" terwijl
deze wordt geïnitialiseerd, wat tot 30 seconden kan duren. Intussen
kunt u de afstandsbediening niet gebruiken.

■ Afhankelijk van de instellingen kunnen de warmtepomp en
de boosterverwarming tegelijkertijd werken.
INFORMATIE

10.2. Lokale instellingen
De configuratie van de unit door de installateur moet afgestemd zijn op
de behoeften van de gebruiker. Daartoe zijn er enkele zogenaamde
lokale instellingen beschikbaar. Deze lokale instellingen kunnen
worden opgeroepen en geprogrammeerd via de gebruikersinterface op
de unit.
Aan elke lokale instelling is een getal of code van 3 cijfers toegekend,
bijv. [2-01], die is weergegeven op het display van de gebruikersinterface. Het eerste cijfer [2] geeft de 'eerste code' of groep lokale
instellingen weer. Het tweede en derde cijfer [01] samen geven de
'tweede code' aan.

Krachtig verwarmen
■ Als de knop P wordt ingedrukt, gaat de warmtepompmodule
de tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik zo snel
mogelijk opwarmen tot een vooraf gedefinieerde temperatuur.
Dit betekent dat de frequentie van de invertergestuurde
compressor hoger zal zijn dan in de normale werkingsstand
en dat het geluidsniveau en het energieverbruik kunnen
toenemen.
Deze stand kan nuttig zijn wanneer een uitzonderlijk hoog
verbruik van warm water de volledig beschikbare capaciteit
van warm water opgebruikt en er daarna toch nog warm
water nodig is.

De unit verhoogt de temperatuur van het water door
gebruik te maken van de warmte die binnen is opgeslagen.
Deze stand werkt mogelijk niet goed wanneer de
omgevingstemperatuur in de betrokken ruimte te laag is.
■

Desinfecteren
■ Deze stand desinfecteert de tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik door het water voor huishoudelijk gebruik
regelmatig tot op een hoge temperatuur te verwarmen. Dit kan
bijv. vereist zijn om legionella te voorkomen.
■ Deze stand wordt standaard geactiveerd.

Een lijst van alle lokale instellingen en standaardwaarden vindt u in
"Tabel lokale instellingen" op pagina 21. In deze lijst hebben we
2 kolommen voorzien voor de datum en de waarden van de gewijzigde
lokale instellingen die verschillen van de standaardwaarden.

Zie hoofdstuk "Gedetailleerde beschrijving" op pagina 17 voor
een gedetailleerde beschrijving van het instellen van één of
meerdere lokale instellingen.
- [0-01] Instelpunt: Te bereiken watertemperatuur voor
desinfecteren (zie afbeelding "[2] Desinfecteren"
op pagina 17).
- [2-00] Werkingsinterval: dag van de week waarop het water
voor huishoudelijk gebruik moet worden verwarmd.
- [2-01] Status: bepaalt of de desinfecteringsfunctie AAN (1)
of UIT (0) staat.
- [2-02] Starttijd: tijdstip waarop het desinfecteren wordt
gestart.
- [2-04] Duur: tijd gedurende dewelke de ingestelde
desinfectietemperatuur moet behouden blijven.

Een gedetailleerde beschrijving van elke lokale instelling vindt
u onder "Gedetailleerde beschrijving" op pagina 17.
LET OP
De lokale instelling [2] hangt af van de toepasselijke lokale
en nationale wetten en regelgevingen.
Uw installateur controleert deze waarden en/of deze
waarden moeten voldoen aan de lokale en nationale wetten
en regelgevingen voordat ze mogen worden veranderd.

Zelfs wanneer de unit UIT staat, kan er gedesinfecteerd worden
(afhankelijk van lokale instelling [2-03]).
■

Warmhouden
Deze stand voorkomt dat het warm water voor huishoudelijk
gebruik tot onder een bepaalde temperatuur afkoelt. Wanneer
deze functie geactiveerd is, verwarmt de unit de tank voor warm
water voor huishoudelijk gebruik zodra de minimumwaarde
bereikt is. Het water blijft verwarmd worden tot de
maximumtemperatuur warmhouden bereikt is.
Dit betekent dat unit continu kan verwarmen en bijv. niet beperkt
tot de nachtstand. Warmhouden kan enkel wanneer de
weektimerfunctie ingeschakeld en niet actief is.

Montagehandleiding
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■

Automatisch
■ Deze stand bevat een leerfunctie om het dagelijkse
warmwaterverbruik te voorspellen. Ze berekent en voorspelt
de optimale temperatuurinstelling voor de tank op basis van
de verbruiksgeschiedenis van de gebruiker.
Als deze stand geactiveerd wordt, zal de tanktemperatuur zo
laag mogelijk gehouden worden maar toch een hoog
comfortniveau garanderen.
■ De voordelen van een lage temperatuurinstelling voor de
tank zijn:
- Minder warmteverlies
- Betere prestaties van de unit: hoe lager de tanktemperatuur,
hoe beter de prestatiecoëfficiënt (COP).
- Lager elektriciteitsverbruik

Werkwijze
Ga als volgt te werk om één of meer lokale instellingen te wijzigen.

3

1

2

■ Zie de gebruiksaanwijzing voor een gedetailleerde beschrijving.
■

Stille werkingsstanden
■ In deze stille werkingsstanden produceert de unit minder
geluid. Dit houdt in dat de unit werkt met een verlaagde
waterverwarmingscapaciteit. Let daarop wanneer een
bepaald verwarmingsniveau vereist is.
■ De unit beschikt over 3 verschillende stille werkingsstanden
waarbij niveau 3 de stilste is.

■

■ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor informatie over het
activeren van de stille werkingsstand.

Om lokale instellingen [0] en [1] te wijzigen
(uit te voeren door de installateur en de klant)

Standen verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik

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).

F
G
H

2

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

J

3

Druk op de wj-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.

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.

T

A

B

C

D

E

t
A
B
C
D

Normale, stille of automatische stand tank voor warm
water voor huishoudelijk gebruik (indien geactiveerd)
Warmhouden (indien geactiveerd)
Desinfecteren (indien geactiveerd)
Krachtig verwarmen

Lokale instellingen
E
F
G
H
J
t
T

Temperatuur desinfecteren
Temperatuur normale of automatische stand
Temperatuurinstelpunt krachtig verwarmen
Maximum watertemperatuur warmhouden
Minimum watertemperatuur warmhouden
Tijd
Temperatuur tank voor warm water voor huishoudelijk
gebruik
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Om lokale instellingen [2] tot [F] te wijzigen
(enkel door de installateur uit te voeren)
1

Houd de z-knop minstens 5 seconden ingedrukt om naar de
LOKALE INSTELSTAND te gaan.

2

Houd de z-knop minstens 10 seconden ingedrukt om naar de
LOKALE INSTELSTAND 2 te gaan.
Het symbool $ (3) verschijnt op het display. De huidige
geselecteerde lokale instelcode wordt weergegeven ; (2),
met rechts ervan de ingestelde waarde - (1).

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

Wanneer u klaar bent, drukt u op de z-knop om de LOKALE
INSTELSTAND te verlaten.
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[1] Automatische berekening temperatuurinstelpunt tank voor
warm water voor huishoudelijk gebruik

■

■

■

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.

De automatische berekening van het temperatuurinstelpunt
gebeurt op dagelijkse basis. Het algoritme berekent voor elke
dag van de week een optimaal temperatuurinstelpunt voor de
tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik. Om dit
temperatuurinstelpunt te berekenen, volgt de leerfunctie per
24 uur de vraag naar verwarming van water voor huishoudelijk
gebruik. Op basis van deze vraag berekent de functie het
optimale instelpunt voor die specifieke dag van de week.

De lokale instellingen zijn volgens hun eerste lokaleinstellingcode gegroepeerd.
Zo worden lokale instellingen [0-00], [0-01], [0-02] en
[0-03] bijvoorbeeld gedefinieerd als groep "0".

Deze lokale instelling bevat de starttijd voor de 24-uur durende
opvolgingsperiode.

INFORMATIE
■

Voordat de unit de fabriek heeft verlaten, zijn de
instelwaarden ingesteld zoals aangegeven onder
"Tabel lokale instellingen" op pagina 21.

■

Bij het verlaten van de LOKALE INSTELSTAND 2 is
het mogelijk dat "88" op het lcd-scherm van de
afstandsbediening verschijnt terwijl de unit wordt
geïnitialiseerd.

Deze lokale instelling wordt bij voorkeur ingesteld nadat de
voornaamste opwarming van het water voor huishoudelijk
gebruik afgelopen is.
Bijvoorbeeld: als de weektimer in de weektimerstand is
ingesteld van 22 u tot 6 u, dan moet de vernieuwingstijd worden
ingesteld op 6 u.
■

■

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

■

De installateur moet ervoor zorgen dat het watercircuit
goed uitgebalanceerd is (bijv. bij een verzoek om warm
water voor huishoudelijk gebruik moet er voldoende
water naar warmwaterkranen stromen, enz.)

[1-02] Maximum automatisch temperatuurinstelpunt
De maximumtemperatuur die het automatische instelpunt kan
bereiken.

WAARSCHUWING
■

[1-01] Minimum automatisch temperatuurinstelpunt
Indien nodig kan het minimum temperatuurinstelpunt voor de
automatische temperatuurberekening worden bijgesteld.
Wanneer er bijvoorbeeld aanzienlijke warmteverliezen worden
verwacht op de lokale leidingen tussen de warmwaterkraan en
de warmtepomp voor warm water voor huishoudelijk gebruik,
dan kan dit temperatuurinstelpunt nuttig zijn.

LET OP
Bij het doorlopen van de lokale instellingen zult
u misschien zien dat er meer lokale instellingen zijn dan
vermeld in de "Tabel lokale instellingen" op pagina 21.
Deze lokale instellingen zijn niet van toepassing en
mogen niet worden veranderd!

[1-00] Vernieuwingstijd voor instelpuntberekening

Wanneer deze waarde echter ingesteld is op een temperatuur
hoger dan 60°C, dan zal die maximumtemperatuur enkel
worden bereikt wanneer lokale instelling [3-02] is ingesteld op
1 (AAN). Als [3-02] is ingesteld op 0, is de maximumtemperatuur
60°C (enkel opwarming door de warmtepomp) en worden
hogere temperatuurinstellingen genegeerd.
[2] Desinfecteren

Gedetailleerde beschrijving
[0] Verschillende werkingsstanden
■

[0-00] Temperatuurinstelpunt krachtig verwarmen

■

[0-01] Temperatuurinstelpunt desinfecteren

■

[0-02] Temperatuurinstelpunt: minimumtemperatuur warmhouden

■

[0-03] Temperatuurinstelpunt: maximumtemperatuur warmhouden

■

[0-04] Warmhouden ingeschakeld/uitgeschakeld: bepaalt of de
stand warmhouden AAN (1) of UIT (0) staat

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.
LET OP
De lokale instellingen van de desinfecteringsfunctie moeten
worden
geconfigureerd
door
de
installateur
in
overeenstemming met de nationale en lokale regelgevingen.
■

[2-00] Werkingsinterval: dag van de week waarop het water voor
huishoudelijk gebruik moet worden verwarmd.

■

[2-01] Status: bepaalt of de desinfecteringsfunctie AAN (1) of
UIT (0) staat.

■

[2-02] Starttijd: tijdstip waarop het desinfecteren wordt gestart.

■

[2-03] Status: bepaalt of de desinfecteringsfunctie AAN (1) of
UIT (0) staat in de stand-by stand. Als de klant bijvoorbeeld
tijdens zijn vakantie de unit in stand-by zet door op de Y-knop
te drukken, maar toch nog wil dat de desinfecteringsfunctie
actief is, moet de instelling van [2-03] AAN (1) staan.

■

[2-04] Interval: tijd gedurende welke de
desinfectietemperatuur behouden moet blijven.

ingestelde

Als de temperatuur van de tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik daalt vanwege verbruik van
warm water, dan start de functie desinfectering
opnieuw op.
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■

[3] Divers
■

[3-00] Automatische herstart

[3-02] Status: bepaalt of temperaturen hoger dan 60°C kunnen
worden geselecteerd (1) of niet (0).

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.

INFORMATIE
■

De maximumtemperatuur in de tank voor warm
water voor huishoudelijk gebruik die met de
warmtepomp kan worden gegeneerd, is beperkt tot
60°C. Een hogere temperatuur kan enkel worden
bereikt door de elektrische boosterverwarming te
activeren.

■

Als deze lokale instelling niet actief is, zal de
boosterverwarming wel aanslaan als de
omgevingstemperatuur lager wordt dan de waarde
ingesteld in [7-04]. Dit is de backupfunctie van de
warmtepomp voor warm water voor huishoudelijk
gebruik.

INFORMATIE
Laat de automatische herstartfunctie dan ook bij
voorkeur ingeschakeld.
Als de automatische herstartfunctie uitgeschakeld is na een
stroomonderbreking, zal het systeem herstarten in de UITmodus. Druk op de v-knop om de opwarming van het water
weer op te starten.
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.

■

INFORMATIE
Als de voeding met kWh-voordeeltarief van het type is
waarbij de voeding wordt onderbroken, moet de
automatische herstartfunctie altijd worden toegelaten.
■

[3-03] Status: bepaalt of de opwarming kan doorgaan (1) of niet
(0) als het vereiste temperatuurinstelpunt niet wordt bereikt
tijdens de geprogrammeerde weektimerwerking. Als er niet kan
worden doorgegaan met opwarmen ([3-03]=0), knippert het
p-symbool.
Als de functie warmhouden ingeschakeld is, zal het p-symbool
stoppen met knipperen wanneer het warmhouden afgelopen is.

[4] Divers
[3-01] Gebruikersniveau
De afstandsbediening kan worden geprogrammeerd om
bepaalde knoppen en functies niet toegankelijk te maken voor
de gebruiker. Er zijn 2 gebruikersniveaus gedefinieerd.
De volgende tabel toont welke functies beschikbaar zijn voor
gebruikersniveau 2 en gebruikersniveau 3.
Gebruiker

Werking verwarmen van water
voor huishoudelijk gebruik
AAN/UIT

niveau 2

niveau 3

Bruikbaar

Bruikbaar

Krachtig verwarmen

Bruikbaar

Niet beschikbaar

Instelling temperatuur warm
water voor huishoudelijk gebruik

Bruikbaar

Bruikbaar

Geluidsarme stand AAN/UIT

Bruikbaar

Niet beschikbaar

Automatisch aanpassend
instelpunt AAN/UIT

Bruikbaar

Niet beschikbaar

Klok instellen

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Weektimer programmeren

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Werking weektimer AAN/UIT

Bruikbaar

Niet beschikbaar

Lokale instellingen

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Weergave foutcodes

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Weergave actuele temperaturen
en waterdebiet

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Wijziging temperatuureenheid
(°C/°F)

Bruikbaar

Bruikbaar

Wijziging gebruikersniveau

Bruikbaar

Bruikbaar

■

[4-03] Gelijktijdige werking van de boosterverwarming en
warmtepomp
■ [4-03]=0 Gelijktijdige werking van de elektrische
boosterverwarming en de warmtepomp is niet toegelaten.
■ [4-03]=1 Gelijktijdige werking van de boosterverwarming en
de warmtepomp is enkel toegelaten in de geluidsarme stand.
In de geluidsarme stand wordt het geluid van de warmtepomp
verlaagd door de compressorfrequentie te beperken. Dit
beïnvloedt de verwarmingscapaciteit en verlengt de duur van
de opwarmcyclus.
Indien nodig kan de elektrische boosterverwarming helpen
bij het opwarmen van het water in de tank, om de duur van
de opwarmcyclus te verkorten.
■ [4-03]=2 Gelijktijdige werking van de boosterverwarming en
de warmtepomp is enkel toegelaten bij krachtig verwarmen.
Krachtig verwarmen wordt beschouwd als een uitzonderlijke
functie. Indien nodig kan de elektrische boosterverwarming
tijdens deze functie helpen om het water in de tank op te
warmen.
■ [4-03]=3 Gelijktijdige werking van de elektrische
boosterverwarming en de warmtepomp is toegelaten in de
geluidsarme stand en bij krachtig verwarmen.

Standaard is geen niveau gedefinieerd en zijn alle knoppen en
functies bruikbaar.
Een lokale instelling bepaalt het eigenlijke gebruikersniveau.
Stel voor gebruikersniveau 2 de lokale instelling [3-01] in op 2 en
stel voor gebruikersniveau 3 de lokale instelling [3-01] in op 3.
Wanneer de lokale instelling is ingesteld, is het geselecteerde
gebruikersniveau nog niet actief. Het geselecteerde
gebruikersniveau activeren doet u door gelijktijdig op de pien pj-knop te drukken, onmiddellijk gevolgd door gelijktijdig
op de s- en P-knop te drukken, en deze 4 knoppen
gedurende minstens 5 seconden ingedrukt te houden. Er
verschijnt geen aanduiding op de afstandsbediening. Na de
procedure zijn de geblokkeerde knoppen niet meer beschikbaar.
Het geselecteerde gebruikersniveau deactiveren gebeurt op
dezelfde manier.
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[6] Divers

[7] Divers

[6-00] en [6-01]: 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 warm water voor huishoudelijk gebruik.

■

Temperatuurverschil onder de instelpunttemperatuur van het
warme water voor huishoudelijk gebruik voordat de
boosterverwarming opnieuw wordt ingeschakeld.
Wanneer het warm water voor huishoudelijk gebruik wordt verwarmd
en de (door de gebruiker ingestelde) instelpunttemperatuur van het
water voor huishoudelijk gebruik is bereikt, stopt de
boosterverwarming tot het warm water voor huishoudelijk gebruik tot
enkele graden onder de temperatuur van het instelpunt zakt, m.a.w.
tot de inschakeltemperatuur van de boosterverwarming. De
boosterverwarming zal het water dan opnieuw beginnen op te
warmen. Deze 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.

De uitschakeltemperatuur van de warmtepomp, de inschakeltemperatuur
van de warmtepomp en de samenhang 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] Alleen geldig als temperatuur van gebruikersinstelpunt
(TU) > 60°C In dit geval stopt de warmtepomp voor warm water
bij 60°C–[6-01] en de boosterverwarming verwarmt tot T U.
TU <60°C
T(°C)

60

[7-01] Trapgrootte warm water voor huishoudelijk gebruik

TDHW
[7-01]

TU 70
TBH ON 68
THP MAX 60
THP ON 55

TU
= 45°C
[6-01] = 0°C
[6-00] = 5°C

HP

THP MAX

10

BH

= 70°C
TU
[7-01] = 2°C

5
t
45

TU = THP OFF

40

THP ON

TU
THP MAX

BH

[6-00]

HP

Temperatuur van gebruikersinstelpunt (ingesteld op
de gebruikersinterface)
Maximumtemperatuur in de tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik bij de sensor in de tank bij werking
met warmtepomp

THP OFF

Uitschakeltemperatuur warmtepomp

THP ON

Inschakeltemperatuur warmtepomp

■

■

Uitschakeltemperatuur boosterverwarming (TU– [7-01])

THP MAX

Maximumtemperatuur in de tank voor warm water voor
huishoudelijk gebruik bij de sensor in de tank bij werking
met warmtepomp

TDHW

Temperatuur warm water voor huishoudelijk gebruik

TU

Temperatuur van gebruikersinstelpunt (ingesteld op
de gebruikersinterface)

Stand
krachtig
verwarmen

UIT

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

0

UIT

Normaal

Geluidsarm
niveau 1

Geluidsarm
niveau 2

Geluidsarm
niveau 3

AAN

Krachtig

Normaal

Geluidsarm
niveau 1

Geluidsarm
niveau 2

UIT

Normaal

Geluidsarm
niveau 1

Geluidsarm
niveau 2

Geluidsarm
niveau 3

AAN

Krachtig

Krachtig

Krachtig

Krachtig

Tijd

WAARSCHUWING
Als de 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.

[6-03] Prioriteit stand krachtig verwarmen: bepaalt de prioriteit
wanneer de geluidsarme stand en de functie krachtig verwarmen
gelijktijdig actief zijn.
[6-03]
prioriteit

Warmtepomp

TBH ON

t

[6-02] Spaartimer boosterverwarming: bepaalt wanneer de
boosterverwarming kan opstarten nadat de warmtepomp is
beginnen te werken. Deze instelling is enkel van toepassing
wanneer de gelijktijdige werking van de boosterverwarming en
warmtepomp toegelaten is ([4-03] is niet ingesteld op 0).

1

Boosterverwarming

Geluidsarme stand

■

[7-03] Niet van toepassing

■

[7-04] aanpassing T-omgeving: deze lokale instelling laat toe om
de toegelaten minimumtemperatuur in de installatieruimte aan
te passen voor de werking van de warmtepomp.

Als [6-03] ingesteld is op 1, heeft de functie krachtig verwarmen
prioriteit op de geluidsarme stand.
■

[6-04] Niveau geluidsarme stand: bepaalt de mate waarin het
geluid gedempt wordt. Er zijn 3 geluidsdempende niveaus bij de
werking in geluidsarme stand, waarbij niveau 3 de stilste stand is.
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[D] Voeding met kWh-voordeeltarief
WAARSCHUWING
Het is van het grootste belang dat deze waarde niet
wordt ingesteld op een temperatuur die schade kan
toebrengen aan de installatieruimte!
De waarde moet zodanig worden gekozen dat er geen
condensatie optreedt op de koude muren van de
aangrenzende verwarmde ruimte.
WAARSCHUWING
Als de waarde van [7-04] op minder dan 2°C wordt
ingesteld, kan een correcte werking van de unit niet
worden gegarandeerd en kan de unit beschadigd raken.
[8] Automatische instelpuntberekening
■

[8-00] Instelpunt (weekdagen): begintemperatuur voor automatische
instelpuntberekening op weekdagen.

■

[8-01] Instelpunt (weekend): begintemperatuur voor automatische
instelpuntberekening tijdens het weekend.

■

Voeding met kWh-voordeeltarief
[D-01] Aansluiting unit op voeding met kWh-voordeeltarief: Bepaalt of
de unit op een voeding met kWh-voordeeltarief 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 13.
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).

[E] Uitlezing informatie over de unit

LET OP

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

Omdat de behoefte aan warm water voor huishoudelijk
gebruik in het begin niet bekend is en om
comfortproblemen te voorkomen, moet dit worden
ingesteld op het geschatte verbruiksinstelpunt van de
gebruiker.

■ [E-01] Uitlezing van de EEPROM-versie (voorbeeld: 23)
■ [E-02] Uitlezing van de identificatie van het model van de unit
(voorbeeld: 11)

[8-02] Initiële toevoerwatertemperatuur
Om de berekening van het automatische instelpunt te kunnen
beginnen, moet [8-02] worden ingesteld op de huidige
temperatuur van het toevoerwater wanneer de unit wordt
gestart. De buitentemperatuur zal de temperatuur van het
toevoerwater beïnvloeden: zo zal het kouder worden tijdens de
winter en warmer tijdens de zomer.

■

[8-03] Resetopdracht: wanneer deze lokale instelling op 1 staat
en de stroom wordt gereset, dan wordt de automatische
instelpuntberekening gereset en begint het berekenen helemaal
opnieuw. Deze instelling wordt gebruikt wanneer het
verbruikspatroon van de gebruiker permanent wijzigt.
Wanneer de stroom wordt gereset, wordt de unit geïnitialiseerd
en wordt deze lokale instelling automatisch op 0 gezet.

■

[8-04] Volume tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik:
afhankelijk van welke tank voor warm water voor huishoudelijk
gebruik er wordt gebruikt met de warmtepomp, moet het
correcte volume worden ingesteld:
■ [8-04]=0 wanneer het tankvolume 260 liter bedraagt
(EKHHS260)
■ [8-04]=1 wanneer het tankvolume 200 liter bedraagt
(EKHHS200)
LET OP
Als de instelling in [8-04] niet correct is ingesteld, kan
dit leiden tot tekorten aan warm water wanneer het
automatisch aanpassende instelpunt wordt gebruikt.
Het is dus belangrijk dat deze waarde correct wordt
ingesteld!

(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 "[3-00] Automatische
herstart" op pagina 18.
(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 "[3-00] Automatische
herstart" op pagina 18.
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Tabel lokale instellingen

Eerste Tweede
code code
Naam instelling

0

1

2

3

4

6

7

8

Datum

Waarde

Datum

Waarde

Standaardwaarde

Bereik

Stap

Unit

Verschillende werkingsstanden
00

Temperatuurinstelpunt krachtig verwarmen

40

35~50

1

°C

01

Temperatuurinstelpunt desinfecteren

60

55~75

1

°C

02

Temperatuurinstelpunt: minimumtemperatuur warmhouden

35

35~75

1

°C

03

Temperatuurinstelpunt: maximumtemperatuur warmhouden

45

35~75

1

°C

04

Status: bepaalt of de warmhoudfunctie AAN (1) of
UIT (0) staat

0 (UIT)

0/1

1

—

Automatische berekening temperatuurinstelpunt tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik
00

Vernieuwingstijd voor instelpuntberekening

6:00

0:00~23:30

0:30

uur

01

Minimum automatisch temperatuurinstelpunt

42

35~75

1

°C

02

Maximum automatisch temperatuurinstelpunt

60

35~75

1

°C

Fri

Mon~Sun
Alle

—

—

1 (AAN)

0/1

1

—

23:00

0:00~23:00

1:00

uur

0 (UIT)

0/1

1

—

32

5~60

1

minuut

Desinfecteren
00

Bedrijfsinterval

01

Status: bepaalt of de desinfecteringsfunctie AAN (1)
of UIT (0) staat.

02

Starttijd

03

Status: bepaalt of de desinfecteringsfunctie AAN (1)
of UIT (0) staat in standby.

04

Interval

Divers
00

Automatische herstart

01

Gebruikersniveau

02
03

1 (AAN)

0/1

1

—

3

2/3

1

—

Status: bepaalt of temperaturen hoger dan 60°C kunnen
worden geselecteerd (1) of niet (0).

0 (UIT)

0/1

1

—

Status: bepaalt of het opwarmen kan worden voortgezet (1)
of niet (0) als de weektimerwerking is beëindigd.

0 (UIT)

0/1

1

—

0/1/2/3

1

—

Divers
03

Gelijktijdige werking van boosterverwarming
en warmtepomp

0

04

Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.

1

00

Start

10

2~20

1

°C

01

Stop

0

0~10

1

°C

02

Spaartimer boosterverwarming

03

Prioriteit krachtig verwarmen

04

Divers

0

0~95

5

minuut

1 (AAN)

0/1

1

—

Geluidsarme stand

1

1/2/3

1

—

2~40

1

°C

Divers
01

Trapgrootte warm water voor huishoudelijk gebruik

2

02

Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.

3

03

Niet van toepassing. Verander de standaardwaarde niet.

0

04

T-omgeving

2

–25~+10

1

°C

Automatische instelpuntberekening
00

Instelpunt (weekdagen)

45

35~75

1

°C

01

Instelpunt (weekend)

50

35~75

1

°C

02

Initiële toevoerwatertemperatuur

15

0~30

1

°C

03

Resetopdracht

0 (UIT)

0/1

1

—

04

Volume tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik

0 (260 l)

0/1)

1

—

0

0/1/2

1

—

D

Voeding met kWh-voordeeltarief

E

Uitlezing informatie over unit

01

Voeding met kWh-voordeeltarief

00

Uitlezing van de softwareversie

—

Alleen lezen

—

—

01

Uitlezing van de EEPROM versie

—

Alleen lezen

—

—

02

Uitlezing van de identificatie van het model van de unit

—

Alleen lezen

—

—
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Instelling installateur verschilt van
standaardwaarde
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11. EINDCONTROLE

EN TESTWERKING

11.1. Eindcontrole

12. ONDERHOUD

EN SERVICE

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

Lees de volgende punten vooraleer u de unit inschakelt:

GEVAAR

■

■

Alle controles moeten worden uitgevoerd door uw
lokale Daikin-technicus en niet door de gebruiker.

■

Raak de waterleidingen niet aan 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.

■

Controleer of alle panelen van de unit gesloten zijn nadat de
volledige installatie en alle vereiste instellingen zijn gebeurd. Als
dit niet het geval is, kunt u ernstige letsels oplopen door
elektrische en warme onderdelen binnenin de unit als u uw hand
in een opening zou steken.
Het servicepaneel van de schakelkast mag enkel worden
geopend voor onderhoud door een erkend elektricien.

11.2. Testwerking

Om de hierna beschreven onderhoudsactiviteiten uit te voeren,
■

De installateur is verplicht om de goede werking van de unit te
controleren na de installatie. Hiervoor moet een testfunctie worden
uitgevoerd volgens de hierna beschreven procedures. De goede
werking van de unit kan op elk ogenblik worden gecontroleerd.
INFORMATIE
Bij de eerste keer opstarten van de unit (de eerste 48 uur
dat de compressor draait), kan het gebeuren dat het
geluidsniveau van de unit hoger is dan vermeld in de
technische specificaties. Dit is niet abnormaal.

Weergave actuele temperaturen en actueel waterdebiet
1

2

Druk gedurende 5 seconden op de ba-knop.
Het symbool b en de temperatuur van het uitlaatwater van de
warmtepomp verschijnen op het display. Het symbool l
knippert.

Zie figure 5, maar voer de stappen uit in omgekeerde volgorde.
(Verwijder de 2 onderste schroeven om het voorpaneel weg te
nemen.)
■

Moet het voorpaneel van de tankmodule voor warm water voor
huishoudelijk gebruik worden verwijderd.
Zie figure 6, maar voer de stappen uit in omgekeerde volgorde.
(Verwijder de 2 onderste schroeven en haak dan het voorpaneel
los om het weg te nemen.)

12.1. 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.

■

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

■

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

■

Zorg dat u geen geleidend deel aanraakt.

■

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

Met de pi- en pj-knop stelt u de weergave in van:
•
•
•
•

•
3

Moet het voorpaneel van de warmtepompmodule worden
verwijderd.

De buitentemperatuur (het symbool u knippert).
Indicatiecode 001.
De temperatuur van het inlaatwater in de warmtepomp.
Indicatiecode 002.
De temperatuur van het uitlaatwater uit de warmtepomp.
Indicatiecode 003.
De actuele temperatuur van het water in de tank voor warm
water voor huishoudelijk gebruik (symbool w knippert).
Indicatiecode 004.
Het actuele waterdebiet in het watercircuit (symbool é knippert).
Indicatiecode 005.

Druk opnieuw op de ba-knop om deze stand af te sluiten. Als u op
geen knop drukt, verlaat de afstandsbediening na 10 seconden de
weergavestand.

Procedure voor verwarmen van water voor huishoudelijk
gebruik
1

Controleer de temperatuur van het water in de tank voor warm
water voor huishoudelijk gebruik aan de hand van de
uitleesstand van de afstandsbediening. Zie "Weergave actuele
temperaturen en actueel waterdebiet" op pagina 22.

2

Druk op Y.

3

Stel de watertemperatuur in op een hoog instelpunt. Zorg dat
het weektimersymbool p niet getoond wordt.

OPMERKING: Houd het veilig!
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.

Het symbool w verschijnt.
4

Laat de unit 20 minuten draaien en controleer de temperatuur
van het water in de tank voor warm water voor huishoudelijk
gebruik opnieuw op de afstandsbediening.

5

De werking stopt als de opslagtemperatuur van de tank is bereikt.
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12.2. Controles

12.4. Aflaten

De beschreven controles moeten minstens één keer per jaar door
bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Voer de volgende stappen uit om het water uit de tank af te laten:

1

Lokaal geleverde drukveiligheidsklep
■ Controleer of de drukveiligheidsklep goed werkt.
■ Controleer of de aangesloten persleidingen nog steeds
voldoen aan de vereisten in hoofdstuk "Aansluiting van de
drukveiligheidsklep
(lokaal
te
voorzien)
en afvoer"
op pagina 9.

2

Als er een lokaal geleverde drukregelaar geïnstalleerd is
Afhankelijk van de plaatselijke weersomstandigheden kan een
jaarlijkse controle van de regelaar noodzakelijk zijn

3

■ Voer een grondige visuele controle uit van de schakelkast en
zoek naar voor de hand liggende gebreken zoals losse
aansluitingen of foute bedrading.
Controle op lekken
Voer een grondige visuele controle uit van de warmtepomp- en
tankmodule en controleer op waterlekken.
6

7

2

Sluit de ter plaatse gemonteerde toevoerklep voor koud water

3

Open de warmwaterkranen.

4

Open de ter plaatse gemonteerde aftapkraan.
WAARSCHUWING
Onderin de tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik
blijft een kleine hoeveelheid water achter. Als dit water moet
worden afgetapt, dan moet de inspectie-opening worden
gebruikt.

13. OPSPOREN

EN VERHELPEN VAN

STORINGEN

Schakelkast binnenunit
■ Verwijder eerst het voorpaneel van de warmtepompmodule
(zie figure 5, maar voer de stappen uit in omgekeerde
volgorde) en verwijder vervolgens het voorpaneel van de
tankmodule voor warm water voor huishoudelijk gebruik (zie
figure 6, maar voer de stappen uit in omgekeerde volgorde).

5

Schakel de stroomtoevoer uit.

Als er een lokaal geleverde expansieklep of expansievat
geïnstalleerd is
Afhankelijk van de plaatselijke weersomstandigheden kan een
jaarlijkse controle van de klep of het expansievat noodzakelijk zijn

4

1

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

13.1. 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.

Pompsnelheid

GEVAAR: Elektrische schok

Zorg dat de pompsnelheid is ingesteld in stand III. Controleer of
het waterdebiet in het juiste bereik ligt (tussen 5 en 6 l/min.). Zie
"Weergave actuele temperaturen en actueel waterdebiet"
op pagina 22 om te weten hoe u toegang krijgt tot deze
waarden.

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

Afvoeraansluiting
Zorg dat de afvoeraansluiting aan de achterkant van de unit niet
geblokkeerd wordt door vuil.

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.

12.3. Ontkalken

13.2. Openen van de unit

Afhankelijk van de waterkwaliteit en de ingestelde temperatuur kan er
kalkaanslag ontstaan op de warmtewisselaar in de warmtepompmodule,
wat te warmteoverdracht kan belemmeren. Als de warmtewisselaar
ontkalkt moet worden, zal er een waarschuwingsbericht verschijnen op
de afstandsbediening.
- Een eerste bericht verschijnt wanneer het debiet lager dan
3 l/min. wordt. De unit zal blijven werken maar er wordt al
een aanwijzing gegeven (foutcode 7E).
- Als het debiet blijft dalen en lager wordt dan 1 l/min., zal de
unit stoppen en wordt foutcode 7H getoond. Het systeem
moet dan manueel worden herstart en de nodige
corrigerende maatregelen moeten getroffen worden.

Zie "Onderhoud en service" op pagina 22 voor meer informatie over
het openen van de unit.

GEVAAR
Wanneer er middelen worden gebruikt om de unit te
ontkalken, moet erover worden gewaakt dat de waterkwaliteit
blijft beantwoorden aan de vereisten in "Waterkwaliteit"
op pagina 9.
Zie de onderhoudshandleiding voor bijzonderheden in verband met
ontkalken.
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13.3. Algemene symptomen

Symptoom 7: Er komt geen water uit de warmwaterkranen

Symptoom 1: De unit is ingeschakeld (Y-led brandt) maar de unit
verwarmt niet zoals het hoort
MOGELIJKE OORZAKEN

WAT TE DOEN

De temperatuurinstelling is niet
correct.

Controleer het instelpunt van
de controller.

Er is te weinig waterstroming.

• Controleer of alle afsluiters van het
watercircuit helemaal openstaan.
• Controleer of er geen lucht in het
systeem zit (ontlucht).
• Controleer of het ter plaatse
gemonteerde expansievat niet
defect is.
• Controleer of de pompsnelheid
in stand III staat.

Onvoldoende capaciteit

Controleer of de unit niet in een
te warme plaats (>35°C) of een te
koude plaats (<2°C) geïnstalleerd is.

MOGELIJKE OORZAKEN

Controleer of alle afsluiters van het
watercircuit helemaal openstaan.

Het filter is verstopt (bijv. filter van de
warmwaterkraan).

Zet de watertoevoer dicht, verwijder
het filter en maak het schoon.

De ter plaatse gemonteerde
drukregelaar van de koudwaterinlaat
is niet correct gemonteerd.

Controleer en monteer opnieuw
zoals het hoort.

Symptoom 8: Het water uit de warmwaterkranen is koud
MOGELIJKE OORZAKEN
De thermische beveiliging in de
tankmodule voor warm water voor
huishoudelijk gebruik werd
geactiveerd

WAT TE DOEN
• Controleer en zoek waarom de
beveiliging geactiveerd werd.
Reset daarna de knop.
• Controleer of de thermistor
correct geïnstalleerd is in de
thermistoraansluiting van
de warmtepompmodule.

Procedure: verwijder het voorpaneel
en de isolatie, en vervang of herstel
de sensor.

Symptoom 2: De pomp maakt lawaai (cavitatie)
MOGELIJKE OORZAKEN

WAT TE DOEN

De hoofdtoevoer staat dicht.

WAT TE DOEN

Er zit lucht in het systeem.

Ontlucht het systeem.

De waterdruk aan de pompinlaat
is te laag.

Controleer of de drukinstelling
van de ter plaatse gemonteerde
drukregelaar correct is.

De warmtepomp werkt niet.

Controleer de werking van de
warmtepompmodule. Raadpleeg
de handleiding die meegeleverd
is met de unit.
Neem contact op met uw plaatselijke
verdeler als u vermoed dat er een
defect is.

Symptoom 3: Waterdrukveiligheidsklep gaat open
Symptoom 9: Tussentijdse aflaat van water
MOGELIJKE OORZAKEN

WAT TE DOEN

Het ter plaatse gemonteerde
expansievat is defect.

Vervang het expansievat.

Symptoom 4: De waterdrukveiligheidsklep lekt
MOGELIJKE OORZAKEN

MOGELIJKE OORZAKEN

WAT TE DOEN

Defect thermische controle
(water is warm).

Neem contact op met uw plaatselijke
verdeler.

Het ter plaatse gemonteerde
expansievat is defect.

Vervang het expansievat.

WAT TE DOEN

Druk koudwaterinlaat.

Controleer de drukregelaar.

De ter plaatse gemonteerde
drukveiligheidsklep werkt niet zoals
het hoort.

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.

Vuil blokkeert de uitgang van de
veiligheidsklep van de waterdruk.

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.

Symptoom 5: Vuil water
MOGELIJKE OORZAKEN
Vuil water

WAT TE DOEN
Spoel of reinig de tank voor warm
water voor huishoudelijk gebruik
wanneer ze langere tijd heeft
stilgestaan. Het is mogelijk dat
er partikels in het water neerslaan
op de bodem van de tank. Als deze
laag dik genoeg wordt, kan ze in de
warmwateruitlaat terechtkomen en
het warme water verontreinigen.

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.

WAT TE DOEN
Verander de lokale instelling van het
"toegangsniveau" [3-01], zie "Lokale
instellingen" op pagina 15.
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13.4. Storingscodes

Storingscode

Oorzaak van de storing

Wat te doen

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.

Druk op de Y-knop om de veiligheid te resetten.

E8

Fout ingangsstroom te hoog

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

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

EC

Temperatuur warm water
voor huishoudelijk gebruik
te hoog (>80°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

Aflaattemperatuur te hoog

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

H0

Abnormaliteit sensor
compressorsysteem

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

H6

Abnormaliteit sensorpositie

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

H9

Storing thermistor
omgevingstemperatuur
(omgevingsthermistor
defect)

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

HC

Defect thermistor tank
voor warm water voor
huishoudelijk gebruik

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

J3

Defect thermistor persleiding

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

J6

Defect vorstdetectie
thermistor luchtcoil

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

L3

Storing elektrisch onderdeel

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.

P4

Storing elektrisch onderdeel

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

U0

• Controleer of de
pompsnelheid is ingesteld
in stand III.

Koelmiddelstoring
(door koelmiddellek)

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

U2

Spanningsstoring
hoofdcircuit

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

Wanneer een beveiliging is geactiveerd, knippert de led van de
gebruikersinterface en verschijnt een storingscode op het display.
De onderstaande tabel bevat een lijst met alle storingen en maatregelen
om deze te verhelpen.

Storingscode

Oorzaak van de storing

Wat te doen

80

Storing thermistor
inlaat watertemperatuur
(thermistor inlaatwater
defect)

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

81

Storing thermistor
uitlaatwatertemperatuur
(temperatuursensor
uitlaatwater defect)

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

7E

Fout kalkaanslag

Dit is een eerste aanwijzing
dat de unit ontkalkt zal
moeten worden. De unit
zal echter verder warm
water blijven leveren.
Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

7H

Wegvallen van debiet
(te laag of helemaal geen
watersdebiet, minimaal
vereiste debiet bedraagt
1 l/min)

• Controleer of de unit binnen
zijn werkingsbereik
functioneert (zie "Vereisten
bij het opruimen"
op pagina 26).
• Zie ook "Water vullen"
op pagina 10.
• 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 het
expansievat niet defect is.
• Controleer of de
pompzekering (FU2) en de
printplaatzekering (FU1) niet
gesprongen zijn.
• Ontkalk het systeem.

A1

PCB defect (A1P)

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

U4

Communicatiestoring

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

A5

Koelmiddeltemperatuur te
hoog (gemeten bij R4T)

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

U5

Communicatiestoring

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

AC

Thermische beveiliging
boosterverwarming is
geactiveerd

Reset de thermische
beveiliging (zie
5.2. "Overzicht van de
tankmodule voor warm water
voor huishoudelijk gebruik"
op pagina 4 voor de plaats
van de thermische
beveiliging).

UA

Communicatiestoring

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

C4

Storing thermistor
warmtewisselaar
(temperatuursensor
warmtewisselaar defect)

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

E1

PCB defect (A3P, A4P)

Neem contact op met
uw plaatselijke verdeler.

E5

Overbelastingsbeveiliging
compressor geactiveerd

Controleer of de unit
binnen zijn werkingsbereik
functioneert (zie
"Unitspecificaties"
op pagina 26).
Contacteer uw plaatselijke
verdeler.

E6

Fout bij opstart compressor

Controleer of de unit
binnen zijn werkingsbereik
functioneert (zie
"Unitspecificaties"
op pagina 26).
Contacteer uw plaatselijke
verdeler.
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14. BELANGRIJKE

INFORMATIE OVER HET
GEBRUIKTE KOELMIDDEL

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyotoprotocol vallen. Laat geen gassen ontsnappen in de atmosfeer.
Koelmiddeltype:

R140A

GWP(1) waarde:

1975

(1)

GWP = Global Warming Potential (globaal opwarmingspotentieel)
INFORMATIE

16. UNITSPECIFICATIES
16.1. Technische specificaties EKHVWQ002AAV3
Nominale capaciteit
Materiaal behuizing
Afmetingen H x B x D
Gewicht

(kW)

(mm)

• met verpakking

(kg)

• zonder verpakking

(kg)

2,5
Voorgelakt plaatmetaal
730 x 600 x 607
74
63

Aansluitingen

De nationale implementatie van de EU-reglementering
betreffende bepaalde gefluoreerde broeikasgassen kan
vereisen dat alles in de van kracht zijnde nationale taal op
de unit wordt voorzien. Om deze reden wordt een bijkomend
meertalig label voor gefluoreerde broeikasgassen met de
unit meegeleverd.
Plakinstructies:

Snelkoppeling
aftapkraan

• waterinlaat/-uitlaat
• waterafvoer

Pomp
• type
• aantal snelheden

Geluidsdrukniveau(a)
Intern watervolume

(dBA)
(l)

Werkingsbereik – waterzijde

Wisselstroommotor
stand III
47 dBA
1

(°C)

35~75(b)

(°C)

+2~+35(c)

Werkingsbereik – omgevingslucht
• warm water voor huishoudelijk
gebruik

(a) Op 1 m aan de voorkant van de unit (in het vrije veld)
(b) De boosterverwarming haalt temperaturen van meer dan 60°C.
(c) lokale instelling

Haal het juiste officiële taallabel van het meertalige label
voor gefluoreerde broeikasgassen (zie "Accessoires"
op pagina 3) en plak het over de equivalente Engelse
teksten op het naamplaatje dat het eenvoudigste kan
worden bereikt.

15. VEREISTEN

BIJ HET OPRUIMEN

Het ontmantelen van de unit en behandelen van onderdelen moet
gebeuren in overeenstemming met de lokale en nationale wetgeving
en reglementeringen ter zake.

16.2. Elektrische specificaties EKHVWQ002AAV3
Fase
Frequentie
Spanningsbereik
• minimum

(V)

• maximum

(V)

Spanningstolerantie
Maximaal opgenomen
amperage
Aanbevolen lokale zekering

1N~
50

(Hz)

220
240
–10%/+6%

(A)

17,4
20

(A)

16.3. Specificaties EKHHS200+260AA1V3
EKHHS200

Opslagcapaciteit
Materiaal
Globale afmetingen H x B x D
Aansluitingen
Controle-opening
Gewicht (leeg)
Montage
Maximumdruk tank warm
water voor huishoudelijk
gebruik
Maximum primaire werkdruk
(verwarmingszijde)
Maximumtemperatuur warm
water voor huishoudelijk
gebruik
Boosterverwarming

(l)

(mm)

(mm)
(kg)

• Capaciteit

260
Roestvrij staal
1235 x 600 x 695 1510 x 600 x 695
G 1/2" MBSP(a)
Sleutel 41
57
66
Bovenop EKHVWQ002AAV3(b)

(bar)

10
(bar)

10

(°C)

75

• Elektrische voeding
• Opgenomen amperage

EKHHS260

200

(A)
(kW)

230 V 50 Hz 1~
7
1,5

(a) MBSP = Male British Standard Pipe (leiding buitenschroefdraad Britse
standaard)
(b) Voor installatie op de vloer naast de warmtepompmodule is de EKFMHHSAA-kit
vereist.
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