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Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsinstructies
Volg deze veiligheidsvoorschriften nauwkeurig
op ter voorkoming van lichamelijk letsel en
materiële schade.
Toelichting bij veiligheidsvoorschriften
Gevaar
Dit teken waarschuwt voor persoonlijk letsel.

!

Opmerking
Gegevens met het woord "Opmerking" bevatten aanvullende informatie.

Opgelet
Dit teken waarschuwt voor materiële schade en
schade aan het milieu.

Doelgroep
Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor erkende
installateurs.

■

■
■

Werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit mogen
alleen door hiervoor bevoegde vaklui worden uitgevoerd.
Elektrische werkzaamheden mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.
De eerste inbedrijfstelling moet door de fabrikant van
de installatie of een door de fabrikant aangewezen
vakman worden uitgevoerd.

In aanmerking te nemen voorschriften
■
■
■

de ARBO voorschriften,
de wettelijke milieuvoorschriften,
EN, NEN, VEWIN voorschriften, het bouwbesluit en
eventuele lokale voorschriften.

Veiligheidsinstructies voor werkzaamheden aan de installatie
Werkzaamheden aan de installatie
■

!

Opgelet
Door elektrostatische ontlading kunnen elektronische modules worden beschadigd.
Voor de werkzaamheden geaarde objecten, bijv.
verwarmings- of waterbuizen, aanraken om de
statische lading af te leiden.

Reparatiewerkzaamheden

!

Opgelet
De reparatie van onderdelen met een veiligheidstechnische functie brengt de veilige werking van de installatie in gevaar.
Defecte onderdelen moeten door originele
onderdelen van Viessmann worden vervangen.
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■
■

Installatie spanningsvrij schakelen, bijv. aan de
afzonderlijke zekering of een hoofdschakelaar, en op
aanwezige spanning controleren.
Opmerking
Bovenop het stroomcircuit van de regeling kunnen
meerdere laststroomcircuits aanwezig zijn.
Gevaar
Het aanraken van stroomvoerende componenten kan ernstig letsel veroorzaken. Enkele
componenten op de printplaten staan na het
uitschakelen van de netspanning nog onder
spanning.
Vóór het verwijderen van afdekkingen van de
toestellen minstens 4 min. wachten tot geen
spanning meer aanwezig is.
Installatie tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
Bij alle werkzaamheden geschikte persoonlijke
beschermende uitrusting dragen.

Gevaar
Hete oppervlakken en media kunnen brandwonden of verbrandingen veroorzaken.
■ Het toestel voor onderhouds- en servicewerkzaamheden uitschakelen en laten afkoelen.
■ Hete oppervlakken aan toestel, armaturen en
buizen niet aanraken.
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Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsinstructies (vervolg)
Extra componenten, reserveonderdelen en slijtagegevoelige onderdelen

!

Opgelet
Reserveonderdelen en slijtagegevoelige onderdelen die niet met de installatie zijn getest, kunnen de werking nadelig beïnvloeden. De montage van componenten die niet zijn toegestaan,
evenals wijziging en ombouw zonder toestemming, kunnen de veilige werking nadelig beïnvloeden en de garantie beperken.
Bij vervanging uitsluitend originele onderdelen
van Viessmann of door Viessmann goedgekeurde onderdelen gebruiken.

Veiligheidsinstructies voor de werking van de installatie
Wat te doen bij wateruittrede uit het toestel
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Gevaar
Als water uit het toestel komt, bestaat gevaar
voor elektrische schokken.
Verwarmingsinstallatie aan de externe scheidingsinrichting uitschakelen (bijv. zekeringskast,
stroomverdeling).

Gevaar
Als water uit het toestel komt, bestaat gevaar
voor brandwonden.
Heet verwarmingswater niet aanraken.
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Informatie
Symbolen
Betekenis
Verwijzing naar ander document met bijkomende informatie
1.

Stap in afbeeldingen:
de nummering komt overeen met de volgorde van de stappen.

Waarschuwing voor materiële schade en
schade aan het milieu

Koelcircuitregelaar
Symbool Betekenis
[2]

Inhoud geldt alleen voor warmtepompen
met koudecircuitregelaar 2, bijv.
Vitocal 200-A.

[4]

Inhoud geldt alleen voor warmtepompen
met koudecircuitregelaar 4, bijv.
Vitocal 300-A, type AWO-AC 301.B.

[4-3]

Inhoud geldt alleen voor warmtepompen
met koudecircuitregelaar 4-3, bijv.
Vitocal 200-A.

[4-4]

Inhoud geldt alleen voor warmtepompen
met koudecircuitregelaar 4-4, bijv.
Vitocal 200-S.

[4-6]

Inhoud geldt alleen voor warmtepompen
met koudecircuitregelaar 4-6, bijv.
Vitocal 333-G.

[4-7]

Inhoud geldt alleen voor warmtepompen
met koudecircuitregelaar 4-7, bijv.
Vitocal 222-G.

[6]

Inhoud geldt alleen voor warmtepompen
met koudecircuitregelaar 6, bijv.
Vitocal 300-A, type AWO 302.B25 tot B60.

[7]

Inhoud geldt alleen voor warmtepompen
met koudecircuitregelaar 7, bijv.
Vitocal 100-S.

[7-1]

Inhoud geldt alleen voor warmtepompen
met koudecircuitregelaar 7-1, bijv.
Vitocal 100-S.

Bereik onder spanning

Goed voor opletten.

■

■
■

■

Onderdeel moet hoorbaar inklikken.
of
Akoestisch signaal
Nieuw onderdeel plaatsen.
of
In combinatie met gereedschap: Oppervlakte reinigen.

Onderdeel deskundig als afval verwijderen.

Informatie

Symbool

Onderdeel bij geschikt verzamelpunt afgeven. Onderdeel niet met het huisvuil meegeven.

Soorten toestellen
Symbool Betekenis
Inhoud geldt alleen voor brine/water-warmtepompen.
Inhoud geldt alleen voor lucht/water-warmtepompen voor binnen- en buitenopstelling, monoblock-uitvoering.

5837029

Inhoud geldt enkel voor lucht/water-warmtepompen met afzonderlijke binnen- en
buitenunit, split- of monoblockuitvoering.
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Inleiding

Deze servicehandleiding bevat de volgende informatie
over de warmtepompregeling Vitotronic 200, type
WO1C voor lucht/water-warmtepompen met afzonderlijke binnen- en buitenunit:
■ Functiebeschrijving
■ Regelingsparameters voor de aanpassing van de
warmtepomp aan de verschillende eisen en bedrijfsvoorwaarden
■ Diagnosemogelijkheden voor verwarmingsinstallatie
en koelcircuit
■ Maatregelen voor het verhelpen van storingen
■ Overzicht over de elektrische aansluitingen

De functies en het regelgedrag van de warmtepompregeling worden door de codeerstekker aan de betreffende warmtepomp aangepast. Daarom staat niet bij
alle warmtepomptypes de volledige, hier beschreven
functieomvang ter beschikking.
Bovendien beïnvloeden het gekozen installatieschema
en de extra uitrusting de functies die in de warmtepompregeling aanwezig zijn.
Type- of installatiespecifieke gegevens worden alleen
gemarkeerd op die plaatsen waar dat een direct effect
heeft op het gedrag van de warmtepomp of de verwarmingsinstallatie.

Installatievoorbeelden
Om de werking van de warmtepompregeling te begrijpen, zijn er installatievoorbeelden met hydraulische en
elektrische aansluitschema's en gedetailleerde functiebeschrijving beschikbaar.

Uitvoerige informatie over installatievoorbeelden:
www.viessmann-schemes.com

Soorten toestellen
Brine/water-warmtepompen, compacte toestellen
Alle componenten van de warmtepomp bevinden zich
in een toestel, inclusief de warmtepompregeling en
een warmwaterboiler.

Vitocal 333-G beschikt over een toerentalgeregelde
compressor. In Vitocal 222-G is een compressor met
vaste snelheid ingebouwd.

Overzicht installatiecomponenten en functies voor brine/water-warmtepompen, compacttoestellen
Installatiecomponenten/functie Pagina Vitocal 222-G
Vitocal 333-G
Primaire ijsbuffer/zonne-luchtabsorber

26

X

X

Verwarmings-/koelcircuits

49

In combinatie met buffer:
■ A1/VC1
■ M2/VC2: Mengklepmotor direct aangestuurd
■ M3/VC3: Mengklepmotor via KM-BUS aangestuurd

Verwarmingswater-doorstroomtoestel

40

In de fabriek gemonteerd

Verwarmingswaterbuffer

45

X

X

Verwarmings-/koelwaterbuffer

45

—

—

X

X

In de fabriek gemonteerd

Kamerverwarming

50

Kamerkoeling

57

Koelfunctie ”natural cooling” in combinatie met NC-Box (toebehoren)

Tapwaterverwarming

42

Warmwaterboiler ingebouwd

Zwembadverwarming

57

X

X

Woningventilatie

59

X

X

Fotovoltaïsch systeem

71

X

X

Smart Grid

35

X

X

Opmerking
De volgende functies zijn bij de brine/water-warmtepompen niet mogelijk:
■ Bivalente werking met een externe warmteopwekker
■ Warmtepompcascade
16
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Functieomvang

Inleiding
Soorten toestellen (vervolg)
Lucht/water-warmtepompen voor binnen- en buitenopstelling, Monoblock-uitvoering

Warmtepompen voor binnenopstelling
De warmtepomp wordt via een luchtkanaal met buitenlucht voorzien. De uitgeblazen lucht verlaat het
gebouw via een ander luchtkanaal.
Het koudecircuit beschikt over een toerentalgeregelde
compressor. De secundaire pomp, de 3-wegomschakelklep ”Verwarmen/Tapwaterverwarming” en warmtepompregeling zijn in de warmtepomp geïntegreerd.

Warmtepompen voor buitenopstelling
De warmtepomp wordt in open lucht opgesteld. Via de
hydraulische verbindingsleidingen wordt het gebouw
verwarmd of gekoeld. Deze hydraulische verbindingsleidingen worden samen met de elektrische verbindingsleidingen vorstveilig in de bodem geplaatst.
De warmtepompregeling bevindt zich in een aparte
behuizing in het gebouw. De hydraulische componenten voor de verdeling in het secundair circuit worden
eveneens in het gebouw gemonteerd, bijv. de secundaire pomp.

Overzicht installatiecomponenten en functies voor lucht/water-warmtepompen voor binnen- en buitenopstelling, monoblock-uitvoering
Installatiecom- Pagina Warmtepomp voor binnenopstelling
Warmtepomp voor buitenopstelling
ponenten/
Vitocal 200-A
Vitocal 300-A
functie
Verwarmings-/
koelcircuits

49

In combinatie met buffer:
■ A1/VC1
■ M2/VC2: Mengklepmotor direct aangestuurd
■ M3/VC3: Mengklepmotor via KM-BUS
aangestuurd

In combinatie met buffer:
■ A1/VC1
■ M2/VC2: Mengklepmotor direct aangestuurd
■ M3/VC3: Mengklepmotor via KM-BUS
aangestuurd

Verwarmingswater-doorstroomtoestel

40

In de fabriek gemonteerd

Afhankelijk van het type door installateur
te voorzien of toebehoren

Externe warmteopwekker

39

X

X

Verwarmingswaterbuffer

45

X

X

Verwarmings-/
koelwaterbuffer

45

X

X

Kamerverwarming

50

X

X

Kamerkoeling

57

X

Tapwaterverwarming

42

Warmtepompcascade

29

X

Zwembadverwarming

57

X

X

Woningventilatie

59

X

X

Fotovoltaïsch
systeem

71

X

X

Smart Grid

35

X

X

Aparte warmwaterboiler
Afhankelijk van het type
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Aparte warmwaterboiler

Afhankelijk van het type
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Alle componenten van het koudecircuit bevinden zich
in een toestel.

Inleiding
Soorten toestellen (vervolg)

De warmtepompen bestaan uit een buiten het gebouw
gemonteerde buitenunit en een in het gebouw gemonteerde binnenunit.

Binnenunit als compacttoestel zonder inbouwkit
met mengklep
A

C

B

Met uitzondering van de condensor bevinden alle componenten van het koelcircuit zich in de buitenunit,
inclusief de koelcircuitregelaar.
De binnenunit bevat naast de hydraulische componenten voor het secundaire circuit ook de condensor van
het koelcircuit en de warmtepompregeling
Vitotronic 200, type WO1C.
Binnenunit en buitenunit zijn hydraulisch via koudemiddelleidingen met elkaar verbonden. De communicatie
tussen binnen- en buitenunit gebeurt via modbus.

E

D

Binnenunit als wandtoestel
A
F

G

B
C

H

D

L

Afb. 2

E
F

G

A Aanvoer secundair circuit (enkel kamerverwarH

K

ming)
B 3-wegomschakelklep ”Verwarmen/tapwaterverwar-

ming”
C Verwarmingswater-doorstroomtoestel (af fabriek

Afb. 1
A Aanvoer secundair circuit (kamerverwarming en

tapwateropwarming)
B 3-wegomschakelklep ”Verwarmen/tapwaterverwar-

ming”
C Verwarmingswater-doorstroomtoestel (af fabriek

D
E
F
G
H
K

K

ingebouwd of toebehoren, afhankelijk van het
type)
Secundaire pomp
Condensor
Compressor
Verdamper
Ventilator
Elektronische expansieklep

D
E
F
G
H
K
L

ingebouwd of toebehoren, afhankelijk van het
type)
Secundaire pomp
Condensor
Compressor
Verdamper
Ventilator
Elektronische expansieklep
Warmwaterboiler

5837029
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Lucht/water-warmtepompen met binnen- en buitenunit, split-uitvoering
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Inleiding
Soorten toestellen (vervolg)
Binnenunit als compacttoestel met inbouwkit met
mengklep (toebehoren)
C

B
P

MN

E

Informatie

A

D

O

F

G
H

L

K

Afb. 3
A Aanvoer verwarmingscircuit zonder mengklep

A1/VC1
B 3-wegomschakelklep ”Verwarmen/tapwaterverwar-

ming”
C Verwarmingswater-doorstroomtoestel (af fabriek

D
E
F
G
H
K
L
M

5837029

N
O
P

ingebouwd of toebehoren, afhankelijk van het
type)
Secundaire pomp
Condensor
Compressor
Verdamper
Ventilator
Elektronische expansieklep
Warmwaterboiler
Aanvoer verwarmingscircuit met mengklep
M2/VC2
CV-pomp
3-wegmengklep
Bedieningsscherm
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Overzicht installatiecomponenten en functies voor lucht/water-warmtepompen met binnen- en buitenunit,
split-uitvoering
Installatiecom- Pagina Binnenunit als wandtoestel
Binnenunit als compacttoestel
ponenten/
Vitocal 100-S
Vitocal 200-S
Vitocal 111-S
Vitocal 222-S
functie
Verwarmings-/
koelcircuits

49

In combinatie met buffer:
■ A1/VC1
■ M2/VC2: Mengklepmotor direct aangestuurd
■ M3/VC3: Mengklepmotor via KM-BUS
aangestuurd

In combinatie met buffer:
■ A1/VC1
■ M2/VC2: Mengklepmotor direct aangestuurd
■ M3/VC3: Mengklepmotor via KM-BUS
aangestuurd
In combinatie met inbouwkit met mengklep, zonder buffer:
■ A1/VC1
■ M2/VC2: Mengklepmotor direct aangestuurd

Verwarmingswater-doorstroomtoestel

40

Afhankelijk van het Afhankelijk van het Accessoires
type af fabriek inge- type af fabriek ingebouwd
bouwd of toebehoren

Afhankelijk van het
type af fabriek ingebouwd of toebehoren

Externe warmteopwekker

39

X

X

—

—

Verwarmingswaterbuffer

45

X

X

X
Enkel zonder inbouwkit met mengklep

X
Enkel zonder inbouwkit met mengklep

Verwarmings-/
koelwaterbuffer

45

X

X

X
Enkel zonder inbouwkit met mengklep

X
Enkel zonder inbouwkit met mengklep

Kamerverwarming

50

X

X

X

X

Kamerkoeling

57

Afhankelijk van het type

Afhankelijk van het type

Tapwaterverwarming

42

Aparte warmwaterboiler

Warmwaterboiler ingebouwd

Warmtepompcascade

29

X

X

—

—

Zwembadverwarming

57

X

X

X

X

Woningventilatie

59

X

X

X

X

Fotovoltaïsch
systeem

71

X

X

X

X

Smart Grid

35

X

X

X

X

Lucht/water-warmtepompen met binnen- en buitenunit, Monoblock-uitvoering
De warmtepompen bestaan uit een buiten het gebouw
gemonteerde buitenunit en een in het gebouw gemonteerde binnenunit.
Alle componenten van het koelcircuit bevinden zich in
de buitenunit, inclusief de koelcircuitregelaar.

20

De binnenunit bevat naast de hydraulische componenten voor het secundaire circuit de warmtepompregeling
Vitotronic 200, type WO1C.
Binnenunit en buitenunit zijn hydraulisch via de aanvoer en retour van het secundaire circuit met elkaar
verbonden. De communicatie tussen binnen- en buitenunit gebeurt via modbus.

5837029
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Soorten toestellen (vervolg)

Inleiding
Soorten toestellen (vervolg)
Binnenunit als wandtoestel

Binnenunit als compacttoestel zonder inbouwkit
met mengklep
A

Informatie

A

C

B

B

D

C
F

D

G
H

E
K

Afb. 4
A Aanvoer secundair circuit (kamerverwarming en

tapwateropwarming)
B 3-wegomschakelklep ”Verwarmen/tapwaterverwar-

ming”

F

C Verwarmingswater-doorstroomtoestel (af fabriek

D
E
F
G
H
K

ingebouwd of toebehoren, afhankelijk van het
type)
Secundaire pomp
Condensor
Compressor
Verdamper
Ventilator
Elektronische expansieklep

E
L

G
H

K

Afb. 5
A Aanvoer secundair circuit (enkel kamerverwar-

ming)
B 3-wegomschakelklep ”Verwarmen/tapwaterverwar-

ming”
C Verwarmingswater-doorstroomtoestel (af fabriek

5837029

D
E
F
G
H
K
L

ingebouwd of toebehoren, afhankelijk van het
type)
Secundaire pomp
Condensor
Compressor
Verdamper
Ventilator
Elektronische expansieklep
Warmwaterboiler
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Inleiding
Soorten toestellen (vervolg)

A

C

B
P

MN

D

O

F
E
L

G
H

K

Afb. 6
A Aanvoer verwarmingscircuit zonder mengklep

A1/VC1
B 3-wegomschakelklep ”Verwarmen/tapwaterverwar-

ming”
C Verwarmingswater-doorstroomtoestel (af fabriek

D
E
F
G
H
K
L
M
N
O
P

ingebouwd of toebehoren, afhankelijk van het
type)
Secundaire pomp
Condensor
Compressor
Verdamper
Ventilator
Elektronische expansieklep
Warmwaterboiler
Aanvoer verwarmingscircuit met mengklep
M2/VC2
CV-pomp
3-wegmengklep
Bedieningsscherm

5837029

Informatie

Binnenunit als compacttoestel met inbouwkit met
mengklep (toebehoren)
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Overzicht installatiecomponenten en functies voor lucht/water-warmtepompen met binnen- en buitenunit,
monoblock-uitvoering
Installatiecom- Pagina Binnenunit als wandtoestel
Binnenunit als compacttoestel
ponenten/
Vitocal 200-A
Vitocal 222-A
functie
Verwarmings-/
koelcircuits

49

In combinatie met buffer:
■ A1/VC1
■ M2/VC2: Mengklepmotor direct aangestuurd
■ M3/VC3: Mengklepmotor via KM-BUS
aangestuurd

In combinatie met buffer:
■ A1/VC1
■ M2/VC2: Mengklepmotor direct aangestuurd
■ M3/VC3: Mengklepmotor via KM-BUS
aangestuurd
In combinatie met inbouwkit met mengklep, zonder buffer:
■ A1/VC1
■ M2/VC2: Mengklepmotor direct aangestuurd

Verwarmingswater-doorstroomtoestel

40

Afhankelijk van het type af fabriek ingebouwd

In de fabriek gemonteerd

Externe warmteopwekker

39

X

—

Verwarmingswaterbuffer

45

X

X
Enkel zonder inbouwkit met mengklep

Verwarmings-/
koelwaterbuffer

45

X

X
Enkel zonder inbouwkit met mengklep

Kamerverwarming

50

X

X

Kamerkoeling

57

Afhankelijk van het type

Afhankelijk van het type

Tapwaterverwarming

42

Aparte warmwaterboiler

Warmwaterboiler ingebouwd

Warmtepompcascade

29

X

—

Zwembadverwarming

57

X

X

Woningventilatie

59

X

X

Fotovoltaïsch
systeem

71

X

X

Smart Grid

35

X

X

Koelcircuitregelaar
Afhankelijk van het type van de warmtepomp zijn verschillende koelcircuitregelaar ingebouwd: Koudecircuitregelaar [2] tot [7-1].
Inhoud in deze servicehandleiding, die uitsluitend
betrekking heeft op een bepaalde koelcircuitregelaar,
is gemarkeerd met het bijbehorende symbool,
bijvoorbeeld [7].

!

Opgelet
Servicemaatregelen, die niet bij de ingebouwde
koelcircuitregelaar passen, kunnen het toestel
beschadigen.
Voor het begin van de werkzaamheden de ingebouwde koelcircuitregelaar bij de warmtepompregeling opvragen.

5837029

1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
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Soorten toestellen (vervolg)

Inleiding
Soorten toestellen (vervolg)

Koelcircuitregelaar
Warmtepomp

3. ”Systeeminformatie”
Verklaring van de weergegeven systeeminformatie:
Zie hoofdstuk ”Systeeminformatie”.

Koelcircuitregelaar
[2]
[4] [4-3] [4-4] [4-6] [4-7]

[6]

[7] / [7-1]

Brine/water-warmtepompen
■

Vitocal 222-G

■

Vitocal 333-G

X
X

Lucht/water-warmtepomp voor binnenopstelling,
monoblock-uitvoering
Vitocal 200-A, type AWCI-AC 201.A

■

X

Lucht/water-warmtepompen voor buitenopstelling, monoblock-uitvoering
■

Vitocal 300-A, type AWO-AC 301.B

■

Vitocal 300-A, type AWO 302.B

X
X

Lucht/water-warmtepompen met binnen-/buitenunit, split-uitvoering
■

Vitocal 100-S

X

■

Vitocal 111-S

X

■

Vitocal 200-S

X

■

Vitocal 222-S

X

Lucht/water-warmtepompen met binnen-/buitenunit, monoblock-uitvoering
■

Vitocal 200-A, type AWO(-M)/AWO(-M)-E/
AWO(-M)-E-AC 201.A

X

■

Vitocal 222-A

X

Instelniveaus
Om foutieve bediening van de warmtepomp of andere
installatiecomponenten te voorkomen, zijn niet op elk
instelniveau alle menu's beschikbaar. Bijv. de regelingsparameters kunnen alleen op het instelniveau van
de vakman worden opgeroepen.

Installatiegebruiker
De bediening gebeurt in het basismenu en in het uitgebreide menu en is geschikt voor personen die door de
installateur (vakman) over de bediening van de verwarmingsinstallatie zijn geïnstrueerd.
■ In het basismenu zijn de basisbedieningsfuncties en
weergaven te vinden. Bijv. het instellen van de
gewenste ruimtetemperatuur of de keuze van het
werkingsprogramma.
■ Het uitgebreide menu biedt verdergaande functies
zoals bijv. de instelling van tijdprogramma's. Druk op
voor het oproepen van het uitgebreide menu.

Functies op het instelniveau ”Installatiegebruiker” zie bedieningshandleiding.

5837029

Informatie

2. ”Diagnose”
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Inleiding
Instelniveaus (vervolg)

Op dit instelniveau zijn bijkomende functies en de
parameters van Codeerniveau 1 beschikbaar. Deze
functies en parameters worden met het symbool !
aangeduid.

■
■

Het instelniveau ”Vakman” omvat eveneens de functies van het instelniveau ”Installatiegebruiker”.
De instellingen op het codeerniveau 1 mogen alleen
door personen van de installateur worden uitgevoerd, die voor Viessmann warmtepompen
geschoold zijn.

Codeerniveau 1 oproepen: Zie pagina 198.

Bedieningseenheid
Basismenu
VC1

14 °C

21 °C

Aanvoertemperatuur

40 °C

Afb. 7

5837029

Een stap terug in het menu of annuleren van de
begonnen instelling
Cursortoetsen om in het menu te bladeren of om
waarden in te stellen
OK Keuze bevestigen of ingevoerde instelling bewaren.
”Bedieningsinstructies” of extra informatie over
het gekozen menu oproepen.
Uitgebreid menu activeren.
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Vakman

Functiebeschrijving

Alternatief voor aardsondes/aardcollectoren kunnen
een ijsbuffer en een zonne-luchtabsorber als primaire
bron voor de warmtepomp worden gebruikt. Hiertoe
moet ”Selectie primaire bron 7030” op ”1” staan.
Het medium in de ijsbuffer wordt door de omringende
bodem en de zonne-luchtabsorber verwarmd. De
warmtepomp onttrekt deze primaire energie aan de ijsbuffer. Als hierbij het medium onder het vriespunt
daalt, gebruikt de warmtepomp bijkomend de kristallisatie-energie. De ijsbuffer bevriest van binnen naar
buiten en ontdooit opnieuw van buiten naar binnen.
Als alternatief voor de ijsbuffer kan de zonne-luchtabsorber direct als primaire bron dienen. Een 3-wegomschakelklep schakelt tussen beide primaire bronnen.

In de koelwerking (”natural cooling”) wordt de aan de
kamers onttrokken warmte-energie aan de ijsbuffer
overgedragen.
De ijsbuffer wordt verwarmd via de zonne-luchtabsorber, wanneer aan alle van de volgende voorwaarden
wordt voldaan (instelling van de parameters op de
Vitosolic):
■ Temperatuurverschil zonne-luchtabsorber – ijsbuffer
> ”ΔTaan”.
■ Absorbertemperatuur > ”Th6aan”.
■ Temperatuur in de ijsbuffer < ”Tbfgew”.

Inschakelvoorwaarden voor primaire bron
Primaire bron Kamerver- Kamerkoe- Temperatuurverschil zonnewarming
ling
luchtabsorber – ijsbuffer

Absorbertemperatuur

IJsbuffer

AAN

AAN

<0

–

Zonne-luchtabsorber

AAN

UIT

> ”Inschakelhysterese zonnecircuitpomp 7031”

■

■

Aanvullend op warmtepomp met Vitotronic 200, type
WO1C vereiste elektrische apparaten:
Vitosolic 200:
Temperatuurverschilregeling voor de verwarming van
de ijsbuffer via de zonneluchtdabsorber
■ Instelling van de gewenste verschiltemperatuur
■ Vrijgave: ”Type solarregeling 7A00” op ”2”
■

Absorbertemperatuur
> ”Min.temp. voor primaire
bron zonnecollector 7033”
en
Primaire ingangstemperatuur
ligt binnen het geldige bereik.

Uitbreiding ijsbuffer:
Aansturing van driewegomschakelklep en absorbercircuitpomp

■

Elektrische aansluiting van de vereiste toestellen en
parameterinstellingen:
www.viessmann-schemes.com

Uitbreiding AM1:
Omschakeling tussen zonne-luchtabsorber en ijsbuffer als primaire bron via een driewegomschakelklep
■ Vrijgave: ”Externe uitbreiding 7010” naar ”2”
of ”3”
■

Zomerwerking
Met name in de zomer leiden hoge temperaturen in de
ijsbuffer tot hoge warmteverliezen in de aarde. Via de
zonne-luchtabsorber moet vaak naverwarmd worden,
waardoor de energiekosten voor de absorberpomp
toenemen. Om dit te vermijden, wordt de maximale
temperatuur van de ijsbuffer in de zomerwerking gereduceerd tot ”Gemiddelde bodemtemp. in zomerwerking 7034”.

De zomerwerking wordt onder de volgende omstandigheden ingeschakeld:
■ De warmtepomp was op een dag voor kamerverwarming minder dan ”Minimumlooptijd voor onderdrukking zomerwerk. 7035” actief.
■ ”Kalenderweek begin zomerwerking ijsaccumulator 7039” is bereikt.
■ ”Laatste kalenderweek voor zomerwerking 7036”
is nog niet bereikt.

5837029

Functies

Primaire bron ijsbuffer/zonne-luchtabsorber
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Functiebeschrijving
Primaire bron ijsbuffer/zonne-luchtabsorber

(vervolg)

Functies

De zomerwerking stopt onder de volgende omstandigheden:
■ De warmtepomp was na ”Kalenderweek vroegste
einde zomerwerking ijsaccumulator 703A” een
dag voor kamerverwarming meer dan ”Minimumlooptijd voor onderdrukking zomerwerk. 7035” in
werking.
Of
■ ”Laatste kalenderweek voor zomerwerking 7036”
is bereikt.

Werking met externe warmtegenerator (niet bij compacte toestellen)
Wanneer er niet meer voldoende energie in de ijsbuffer
aanwezig is, kan de externe warmtegenerator als alternatieve energiebron worden ingeschakeld. Hiertoe kan
de bivalentietemperatuur via de temperatuursensor in
de ijsbuffer worden gemeten. Het rangeren van de
temperatuursensor vindt plaats met ”Temperatuursensor voor bivalente werking 7038”.

Bewaking van het absorbercircuit
Wanneer een calorimeter in het absorbercircuit is
gemonteerd en op de Vitosolic is aangesloten, kan
met ”Bewaking absorbercircuit 7037” de bewaking
van het absorbercircuit worden ingeschakeld. Wanneer
de hoeveelheid energie bij actieve aansturing van de
absorberpomp lager wordt dan 1 kWh binnen 6 h,
toont de warmtepompregeling de storingsmelding ”96
Ijsbuffer absorberk.”. In dat geval moet het absorbercircuit gecontroleerd worden (bijv. absorberpomp
defect).

2-traps koudecircuit

[6]

De warmtepomp beschikt over een koudecircuit met 2
parallel geschakelde compressoren, maar slechts één
elektronische expansieklep.

Bij een beperkte verwarmings- of koelingsbehoefte is
slechts één compressor in werking. Als de warmte- of
koelbehoefte stijgt, schakelt ook de 2e compressor in.

Vereiste parameterinstellingen
Parameter

Compressor 1

”Vrijgave compressor 5000”

”1”

”Vrijgave compressorniveau bij tandemwerking 509E”

”1”

”Vermogen compressortrap 5030”

Waarde conform nominale vermogen: Zie typeplaatje.

”Vrijgave gebruik compressortrap 5012”

”0” tot ”15”
Instelling in bitveld: Zie pagina 199.

Compressor 2
”2”

”3” (beide compressoren vrijgegeven)

”0” tot ”15”
Instelling in bitveld: Zie pagina 199.

5837029

”Vrijgave compressor 2 voor hydraulisch —
circuit 509F”

—
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Functiebeschrijving
2-traps koudecircuit

[6] (vervolg)

Compressor inschakelen
De koelcircuitregelaar schakelt altijd de compressor is
die voordien niet in gebruik was. Hiermee is gegarandeerd dat de looptijden van de beide compressoren
elkaar compenseren.
Bij geringe warmtebehoefte is slechts één compressor
in werking.

Bij warmtepompen met hoog vermogen raden we aan
om in elk geval een CV-waterbuffer in de aanvoer
secundair circuit te gebruiken.
In bepaalde gevallen kan ook een direct verwarmingscircuit zonder CV-waterbuffer verzorgd worden.
Als alle volgende voorwaarden van toepassing zijn,
wordt compressor 1 ingeschakeld:
■ Er bestaat een warmtevraag. De retourtemperatuur
secundair circuit onderschrijdt de gewenste waarde
met 2 K.
■ Sinds het inschakelen van de laatst ingeschakelde
compressor is de blokkeertijd van 20 min verstreken.
■ Sinds het uitschakelen van de laatst ingeschakelde
compressor is de blokkeertijd van 5 min verstreken.

Systematiek voor het aanvragen van de compressoren
Vermogensintegraal IL
Compressor
1

2

IL > 0,5-voudige ”Inschakeldrempel verwar- mingswaterdoorstromer 730E”

AAN

UIT

IL > ”Inschakeldrempel verwar- mingswaterdoorstromer 730E”

AAN

AAN

1 Compressor 1: de eerst ingeschakelde compres-

sor
2 Compressor 2: de laatst ingeschakelde compres-

IL

sor
Vermogensintegraal: Integraal uit duur en hoogte
van de afwijking van de gewenste retourtemperatuur t.o.v. werkelijke waarde in het secundaire circuit
Meer informatie over de vermogensintegraal: Zie
pagina 125.

Als de warmtevraag 20 min na het inschakelen van
compressor 1 nog altijd bestaat, schakelt compressor
2 bijkomend in.
Inschakelen bij CV-waterbuffer of warmwaterboiler.
De compressoren worden onder de volgende omstandigheden ingeschakeld:
■ Er bestaat een warmtevraag. De gewenste temperatuur van de desbetreffende verbruiker is met de desbetreffende inschakelhysterese onderschreden:
– Verwarmingswaterbuffer: ”Hysterese temperatuur verwarming buffer 7203”
– Warmwaterboiler: ”Hysterese WW-temperatuur
warmtepomp 6007”
■ De blokkeertijden (20 min/5 min) zijn verstreken: Zie
vorig hoofdstuk.

Compressor uitschakelen
Uitschakelen bij 1 direct verwarmingscircuit zonder CV-waterbuffer

Uitschakelen bij CV-waterbuffer of warmwaterboiler.

Als de retourtemperatuur van het secundaire circuit de
gewenste waarde met de uitschakelhysterese overschrijdt, schakelt eerst compressor 2 en na een korte
vertraging compressor 1 uit.

Als de uitschakelvoorwaarden voor de desbetreffende
verbruiker bereikt zijn, schakelen de compressoren
afhankelijk van de vermogensintegraal IL uit.

5837029
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Inschakelen bij 1 direct verwarmingscircuit zonder
CV-waterbuffer

De compressors schakelen afhankelijk van de vermogensintegraal IL in, conform de volgende systematiek:
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Functiebeschrijving
2-traps koudecircuit

[6] (vervolg)

1

2

IL < ”Inschakeldrempel verwar- mingswaterdoorstromer 730E”

AAN

AAN

IL < 0,5-voudige ”Inschakeldrempel verwar- mingswaterdoorstromer 730E”

UIT

AAN

IL = 0

UIT

UIT

Functies

Systematiek voor het uitschakelen van de compressoren
Vermogensintegraal IL
Compressor

1 Compressor 1: de eerst ingeschakelde compres-

sor
2 Compressor 2: de laatst ingeschakelde compres-

IL

sor
Vermogensintegraal: Integraal uit duur en hoogte
van de afwijking van de gewenste retourtemperatuur t.o.v. werkelijke waarde in het secundaire circuit
Meer informatie over de vermogensintegraal: Zie
pagina 125.

Warmtepompcascade

/

Opmerking
Met compacttoestellen en lucht/water-warmtepompen
voor binnenopstelling is geen warmtepompcascade
mogelijk.
Een warmtepompcascade bestaat uit een hoofdwarmtepomp en maximaal 4 volgwarmtepompen. Elke volgwarmtepomp heeft 1 warmtepompregeling.
De volgwarmtepomp stuurt de werking van de warmtepompen binnen de cascade. Indien nodig worden een
of meerdere warmtepompen gelijktijdig ingeschakeld.

Vermogensgeregelde werking
Voor de vermogensgeregelde werking van de warmtepompcascade ”Strategie vermogensregeling cascade 700F” op ”2” zetten.
De hoofdwarmtepomp en de volgwarmtepompen worden zo in- en uitgeschakeld dat elke warmtepomp
COP-geoptimaliseerd werkt.
Opmerking
Bij Vitocal 300-A, type AWO 302.B is de prestatiegeregelde werking niet mogelijk.

5837029

Opmerking
Warmtepompen met verschillend vermogen kunnen
met elkaar gecombineerd worden (niet aanbevolen bij
).
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Functiebeschrijving
Warmtepompcascade

/

(vervolg)

Hydraulische aansluitingvarianten
Lucht/water-warmtepompen

Parallel met de aanvoer secundair circuit en de warmwaterboiler:
Iedere volgwarmtepomp heeft een eigen secundaire pomp en een
eigen circulatiepomp voor de boilerverwarming, die bij vraag door
de hoofdwarmtepomp door de volgwarmtepomp wordt ingeschakeld.

X

—

Telkens via een eigen 3-wegomschakelklep ”Verwarmen/tapwaterverwarming” parallel met de aanvoer secundair circuit:
Bovendien is in de retour van elke warmtepomp nog een 3-wegomschakelklep nodig.
: Secundaire pomp en 3-wegomschakelklep zijn in elke binnenunit geïntegreerd.
: Voor elke warmtepomp is in de aanvoer secundair circuit een
3-wegomschakelklep en een secundaire pomp geïntegreerd.
De omschakeling tussen kamer- en tapwaterverwarming gebeurt
afhankelijk van de vraag van de hoofdwarmtepomp aan de desbetreffende volgwarmtepomp.

X

X

Gedetailleerde installatieschema's voor warmtepompcascades:
www.viessmann-schemes.com
Elektrische verbinding en vrijgave
In een warmtepompcascade zijn de hoofd- en volgwarmtepompen in een LON geïntegreerd.
Hiervoor moet zowel in de hoofdwarmtepomp alsook in
de volgwarmtepomp telkens een communicatiemodule
LON (toebehoren) worden ingebouwd.
Afhankelijk van de installatie-uitvoering kunnen alle
warmtepompen van een cascade afzonderlijk van
elkaar voor verschillende functies vrijgegeven worden
(”Vrijgave gebruik compressortrap 5012”, ”Gebruik
warmtepomp in cascade 700C”):
■ Kamerverwarming
■ Kamerkoeling
■ Tapwaterverwarming
■ Zwembadverwarming (voorrang: ”Prioriteit externe
vraag 7019” op ”1”)
Meerdere functies kunnen geactiveerd worden.
Afzonderlijke warmtepompen van de cascade kunnen
voor de kamerverwarming/-koeling in werking zijn, terwijl andere gelijktijdig tapwater verwarmen.

Als er geen voorrang voor het zwembad ingesteld is
(”Prioriteit externe vraag 7019” op ”0”): Het zwembad wordt alleen verwarmd als er geen warmtevraag
van de verwarmings-/koelcircuits en/of van de buffer
voorhanden is.
Aanvoertemperatuurregeling bij vermogensgeregelde werking
■

■

De gemeenschappelijke aanvoertemperatuur bij het
verwarmingscircuit van de warmtepompcascade
wordt via de bufferuittredetemperatuursensor geregistreerd (aansluiting F23 op regelaar- en sensorprintplaat). Hierdoor kunnen de warmtepompen van de
cascade met optimale COP-waarden ingeschakeld
worden.
De bufferuittredetemperatuursensor wordt bij het verwarmingscircuit achter de buffer gemonteerd, in de
buurt van de aansluiting van de verwarmingswateraanvoer.
Opmerking
Als de CV-pompen via een gebouwbeheersysteem
worden geregeld, moet de bufferuittredetemperatuursensor in de buffer gemonteerd worden, in de
onmiddellijke buurt van de aansluiting van de verwarmingswateraanvoer.
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Functiebeschrijving
Warmtepompcascade

/

(vervolg)

Warmtepompregeling in LON integreren

D

E

LON

B

LON

LON

A

LON

Voorbeeld van een warmtepompcascade en Vitocom

E

C
D

Afb. 8

Parameterinstellingen
Parameters

A met vermogensregeling

A zonder vermogensregeling

B

C

”Installatieschema 7000”

”0” tot ”10”

”0” tot ”10”

”11”

—

”Vrijgave gebruik compressortrap
5012”

”0” tot ”15”

”0” tot ”15”

—

—

”2”

”2”

”0”

—

—

—

”0” tot ”15”

—

”0” / ”1”

”0” / ”1”

—

—

”2”

—

—

—

”Aantal volgende warmtep. 7029”

”1” tot ”4”

”1” tot ”4”

—

—

”Nummer van de warmtepomp in
cascade 7707”

—

—

”1” tot ”4”

—

”1”

”1”

”1”

—

”1” tot ”5”

”1” tot ”5”

”1” tot ”5”

—

”1” tot ”99”

”1” tot ”99”

”1” tot ”99”

1 tot 99

”0” of ”1”

”0” of ”1”

”Bron Tijd 77FE”

”0”

”0”

”1”

”Tijd via LON 77FF”

”1”

”1”

”0” Toestel ontvangt tijd.

”Bron buitentemperatuur 77FC”

”0”

”0”

”1”

—

”Buitentemperatuur zenden 77FD”

”1”

”1”

”0”

—

”Interval voor gegevens-overdracht
via LON 779C”

”20”

”20”

”20”

—

”1”

”1”

—

—

”Vrijgave verwarmingswater-doorstroomtoestel 7900”

”0” of ”1”

”0” of ”1”

”0” of ”1”

—

”Vrijgave elek. verwarmingenvoor
warmwaterbereiding 6015”

”0” of ”1”

”0” of ”1”

—

—

”Cascadeaansturing 700A”
”Gebruik warmtepomp in cascade
700C”
”Looptijdcompensatie cascade
700D”
”Strategie vermogensregeling cascade 700F”

Communicatiemodule LON aanwezig
”Vrijgave communicatiemodule
LON 7710”
”LON installatienummer 7798”
”LON deelnemersnummer 7777”
Hetzelfde nummer mag slechts één
keer toegekend worden.
”LON foutmanager 7779”
Per installatie mag slechts één regeling als foutmanager worden ingesteld.

”Vrijgave buffer/open verdeler
7200”
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D Afsluitweerstand
E LON-verbindingskabel

Functies

A Warmtepompregeling hoofdwarmtepomp
B Warmtepompregeling volgwarmtepomp
C Vitocom

”0” of ”1” Toestel is
steeds foutmanager.
—
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Functiebeschrijving
Warmtepompcascade

/

Parameters

(vervolg)

A met vermogensregeling

B

C

”Vrijgave elek. verwarmingenvoor
warmwaterbereiding 7901”

—

—

”0” of ”1”

—

”Vrijgave verwarmingswater-doorstroomtoestel voor kamerverwarming 7902”

”0” of ”1”

”0” of ”1”

”0” of ”1”

—

”1”

”0” of ”1”

”0” of ”1”

—

”Vrijgave 3-weg-omschakel-klep
verwarmen/WW 730D”

Warmtepompen aanvragen
Alleen de warmtepompen worden aangevraagd die
voor het benodigde gebruik, bijv. tapwateropwarming
met ”Gebruik warmtepomp in cascade 700C” vrijgegeven zijn.
Zonder looptijdcompensatie (”Looptijdcompensatie cascade 700D” op ”0”)
Als de retourtemperatuur in het secundaire circuit met
de inschakelhysterese onderschreden is, vraagt de
warmtepompregeling eerst de hoofdwarmtepomp aan.
Het aanvragen van de volgwarmtepompen gebeurt
afhankelijk van de vermogensintegraal IL (integraal uit
duur en hoogte van de afwijking van de afwijking van
de gewenste aanvoertemperatuur t.o.v. werkelijke
waarde in het secundaire circuit).

Als de retourtemperatuur in het secundaire circuit met
de inschakelhysterese onderschreden is, vraagt de
warmtepompregeling de warmtepomp met de kleinste
looptijd aan. Dit is niet noodzakelijkerwijs de hoofdwarmtepomp. Als bijkomende trappen van de vermogensintegraal overschreden worden (n-voudige ”Inschakeldrempel verwarmingswaterdoorstromer 730E”), worden na elkaar de resterende
warmtepompen met de telkens geringste looptijd aangevraagd.
Aanwijzing bij cascades met een 2-traps koudecircuit
Doorslaggevend voor de looptijdcompensatie binnen
de cascade is telkens de looptijd van compressor 1. Bij
elke warmtepomp wordt altijd de compressor eerst
ingeschakeld die het laatst niet in gebruik was.

Met looptijdcompensatie (”Looptijdcompensatie
cascade 700D” op ”1”)
De looptijdcompensatie bij cascades gebeurt tussen
alle volgwarmtepompen en de hoofdwarmtepomp.

Warmtepompen uitschakelen
Het uitschakelen van de volgwarmtepompen en/of
compressoren gebeurt bij het onderschrijden van de
verschillende trappen van de vermogensintegraal IL (nvoudige ”Inschakeldrempel verwar-mingswaterdoorstromer 730E”) in de omgekeerde volgorde van
het inschakelen.

Als de retourtemperatuur in het secundaire circuit de
gewenste waarde met de uitschakelhysterese overschrijdt, worden onafhankelijk van de vermogensintegraal IL zowel de hoofdwarmtepomp alsook de volgwarmtepompen onmiddellijk uitgeschakeld.

Externe functies
De volgende functies zijn mogelijk:
Externe vraag/externe mengklep OPEN of regelfunctie
■ Extern omschakelen van de werkingsmodus
■ Extern blokkeren/externe mengklep DICHT of regelfunctie

■

Opmerking
In combinatie met volgende functies zijn de externe
functies niet mogelijk:
■ Smart Grid
■ Externe bijschakeling voor verwarmings-/koelcircuits
■
/ : Koelen met verwarmings-/koelwaterbuffer
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Functiebeschrijving
Externe functies (vervolg)
Overzicht externe functies
Werkingsstatus omschakelen

Signaal ”Externe vraag”:
■ X3.12/X3.13 op de rangeerprintplaat: Zie pagina 298.
Of
■ X3.12/X3.13 op de kroonsteentjes: Zie vanaf pagina 301.
Of
■ Via KM-BUS door volgende toestellen:
– Uitbreiding EA1 (ingang DE3)
– Vitocom

Extern blokkeren
Signaal ”Extern blokkeren”:
X3.2/X3.14 op de kroonsteentjes:
Zie pagina 301.
Of
■ Via KM-BUS door volgende toestellen:
– Uitbreiding EA1 (ingang DE2)
– Vitocom
■

Opmerking
Het signaal ”Extern blokkeren” heeft
prioriteit voor het signaal ”Externe
vraag”.

Gevolgen van het signaal
Externe vraag
■
■

■

Compressor inschakelen.
Mengklep van de verwarmingscircuits OPEN of regelwerking
Aanvoertemperatuur in het secundaire circuit op een opgegeven gewenste aanvoertemperatuur regelen: zie onderaan.

Werkingsstatus omschakelen

Extern blokkeren

Werkingsmodus van volgende installatiecomponenten voor een bepaalde periode omschakelen:
■ Verwarmingscircuits
■ Buffer
■ Warmwaterboiler
■ Woningventilatie met aangesloten ventilatietoestel

■

Gewenste aanvoertemperatuur secundair circuit
Externe vraag
Werkingsstatus omschakelen
Opmerking
Bij installaties met buffer wordt de gewenste buffertemperatuur vooraf ingesteld.
Installatieschema 0 tot 10:
Conform ”Gewenste aanvoertemperatuur externe vraag 730C”
Of
■ Via analoog spanningssignaal op
de ingang ”0 - 10 V” van de uitbreiding EA1: 0 tot 10 V komen overeen met 0 tot 100 °C in de toestand
bij levering.
Klemmen aan de ingang DE3 met
brug verbinden.

■

Compressor uitschakelen.
Mengklep van de verwarmingscircuits DICHT of regelwerking

Extern blokkeren

Hoogste aanvoertemperatuur die
Geen instelling gew. waarde
ontstaat via de actueel geldende
modus van de installatiecomponen- Opmerking
ten.
Vorstbescherming is niet gewaarborgd. Vrijgegeven extra verwarmingen worden niet ingeschakeld.

■

De hogere waarde wordt gebruikt.
Installatieschema 11:
Max. aanvoertemperatuur in secundair circuit (100 % vermogensvraag)
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■
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Aansluiting
Externe vraag

Functiebeschrijving
Externe functies (vervolg)
Parameterinstellingen
Externe vraag
”Installatieschema 7000” op ”0”
tot ”10”
”Effect externe vraag op warmtepompen/verwarm.circ. 7014”
”Prioriteit externe vraag 7019”

■

■

■

Werkingsstatus omschakelen
■

■

■

■

Functies

■

”Installatieschema 7000”
op ”0” tot ”10”
”Installatiecomponenten bij externe omschakeling 7011”
”Werkingsstatus bij externe
omschakeling 7012”
”Werking BA-omschakeling op
ventilatie 701F”
”Duur van de externe omschakeling 7013”

Extern blokkeren
■

■

■

”Installatieschema 7000” op ”0”
tot ”10”
”Werking extern blokkeren op
warmtepompen/verw.circuits
7015”
”Effect extern blokkeren op
pompen/compressor 701A”

Externe bijschakeling voor verwarmings-/koelcircuits
Voor elk verwarmings-/koelcircuit kan de aanvraag
voor kamerverwarming of kamerkoeling worden geactiveerd, bijv. door een smart home system.

Aansluiting
Het signaal voor de aanvraag wordt via de digitale
ingangen 230 V~ op de basisprintplaat geschakeld,
stekker sYF en sYH: Zie hoofdstuk ”Basisprintplaat”.

Parameterinstellingen
Om de externe bijschakeling voor het betreffende verwarmings-/koelcircuit vrij te geven, ”Afstandsbediening 2003, 3003, 4003” op ”2” zetten.
Deze vrijgave heeft volgende effecten op de functies
van de warmtepompregeling:
■ De tijdprogramma's voor kamerverwarming/kamerkoeling voor het betreffende verwarmings-/koudecircuit zijn buiten werking. De overige tijdprogramma's
zijn actief, bijv. ”Tijdprog. warm water”.
■ De gewenste kamertemperaturen voor de afzonderlijke verwarmingscircuits zijn ”Kamertemperatuur
normaal 2000, 3000, 4000”.

■
■

■
■

Externe functies zijn niet beschikbaar: Extern opvragen, werkingsstatus omschakelen, extern blokkeren
Smart Grid is enkel mogelijk via de uitbreiding EA1
(”Vrijgave Smart Grid 7E80” op ”1”), niet via de
digitale ingangen op de basisprintplaat (”Vrijgave
Smart Grid 7E80” op ”4”).
Bediening via afstandsbediening niet mogelijk
Integratie in Vitocomfort 200 niet mogelijk

Gevolgen van het signaal
Opmerking
Als de vereisten voor kamerverwarming en kamerkoeling gelijktijdig aanwezig zijn, heeft de aanvraag voor
kamerverwarming voorrang.

5837029

Kamerverwarming/kamerkoeling wordt onafhankelijk
van de verwarmingsgrenzen en de koelgrenzen permanent ingeschakeld: Zie hoofdstuk ”Verwarmingsgrens” en ”koelgrens”.
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Functiebeschrijving
Externe bijschakeling voor… (vervolg)
Gewenste aanvoertemperatuur

Functies

De gewenste aanvoertemperatuur voor een verwarmingscircuit ontstaat uit de voor dit verwarmingscircuit
ingestelde verwarmings-/koelkarakteristiek en de ingestelde waarde voor ”Kamertemperatuur normaal
2000”. Als opvragingen voor kamerverwarming door
meerdere verwarmingscircuits gelijktijdig bestaan,
wordt in de aanvoer secundair circuit de telkens hoogste gewenste aanvoertemperatuur gebruikt.

Blokkering energiebedrijf
Elektrische lage tarieven bevatten vaak de overeenkomst dat de elektrische toevoer voor compressor en
CV-water-doorstromer door het energiebedrijf meermaals per dag mag worden onderbroken. De warmtepompregeling ontvangt het uitschakelsignaal van het
energiebedrijf via de klemmen X3.6/X3.7 op de rangeerprintplaat of de kroonsteentjes (potentiaalvrij contact noodzakelijk).
Opdat de overige functies van de CV-installatie tijdens
de blokkering door het energiebedrijf ter beschikking
staan, mag de spanningstoevoer van de warmtepompregeling daarbij niet uitgeschakeld worden. De warmtepompregeling moet daarom op een niet-blokkeerbare netaansluiting zijn aangesloten.

Opmerking
In de volgende gevallen mag het blokkeersignaal van
het energiebedrijf niet aangesloten zijn:
■ In combinatie met een fotovoltaïsche installatie
(eigen stroomgebruik)
■ In combinatie met Smart Grid

Aansluitvarianten
■

■

Zonder door installateur te voorziene lastscheiding:
De compressor wordt door de warmtepompregeling
uitgeschakeld. Het verwarmingswater-doorstroomtoestel (indien voorhanden) kan in werking blijven
(”Vermogen voor verwarmingswater-doorstroomtoestellen bij blok. door energiebedr. 790A”).
Bij warmtepompcascades wordt het signaal van de
blokkering door het energiebedrijf uitsluitend op de
hoofdwarmtepomp aangesloten.
Met door installateur te voorziene lastscheiding:
compressor en verwarmingswater-doorstroomtoestel
worden ”hard” uitgeschakeld.
Bij warmtepompcascades wordt het blokkeersignaal
van het energiebedrijf op alle warmtepompen parallel en op dezelfde fasen via een hulprelais aangesloten.

Smart Grid
Als er in het net minder energie beschikbaar is, kan de
warmtepomp geblokkeerd worden. Bij een overschot
aan elektrische energie kan de warmtepomp doelgericht door het energiebedrijf opgevraagd worden.

5837029

Met de Smart Grid-functies kan de werking van de
warmtepomp aan de beschikbare energie in het net
aangepast worden. Voor de vrijgave van de Smart
Grid ”Vrijgave Smart Grid 7E80” op ”1” of ”4” zetten.
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Functiebeschrijving
Smart Grid (vervolg)
De Smart Grid-functies worden via twee potentiaalvrije contacten van het energiebedrijf ingeschakeld.
Aansluitmogelijkheden voor beide potentiaalvrije
contacten:
– op uitbreiding EA1 volgens de afbeelding. 9
– op de warmtepompregeling volgens de afbeelding. 37

■
■

Voorwaarde: ”Vrijgave Smart Grid 7E80” staat
op ”1”.
A
12

DE
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DE
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DE
[{D

0-10 V
[{{]

12

34

56

+-

A
f-]

N
B

C

D

L1
E

Afb. 9
A Uitbreiding EA1
B Aansluiting KM-BUS op regelaar- en sensorprint-

D Potentiaalvrij contact 2: Evt. afspraken met ener-

plaat
C Potentiaalvrij contact 1: Evt. afspraken met energiebedrijf maken

E Netaansluiting 1/N/PE 230 V/50 Hz

giebedrijf maken

Opmerking
Als Smart Grid vrijgegeven is (”Vrijgave Smart Grid
7E80” op ”1”), kunnen beide ingangen DE2 en DE3
niet voor de signalen ”Externe vraag” en ”Extern
blokkeren” gebruikt worden.
■ De blokkering van het energiebedrijf zit in de functieomvang van de Smart Grid. Daarom mag in dat
geval het blokkeersignaal van het energiebedrijf niet
op de aansluitingen X3.6 en X3.7 aangesloten worden.
■

5837029
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Aansluiting op uitbreiding EA1
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Smart Grid (vervolg)
Aansluiting op de warmtepompregeling

B X3.1 X3.1
C

D

Opmerking
Als Smart Grid aan beide digitale ingangen op de
basisprintplaat aangesloten is (”Vrijgave Smart
Grid 7E80” op ”4”), mag de externe bijschakeling
voor de verwarmings-/koelcircuits niet ingeschakeld
worden (”Afstandsbediening 2003” op ”2”).
Anders is Smart Grid niet actief.
■ De blokkering van het energiebedrijf zit in de functieomvang van Smart Grid. Daarom mag in dat geval
het blokkeersignaal van het energiebedrijf niet op de
aansluitingen X3.6 en X3.7 aangesloten worden.

■

A

Afb. 10
A Basisprintplaat
B Aansluiting X3.1 (L') op de kroonsteentjes
C Potentiaalvrij contact 1: Evt. afspraken met ener-

giebedrijf maken
D Potentiaalvrij contact 2: Evt. afspraken met ener-

giebedrijf maken

Functies
Potentiaalvrij contact
1 (C)
2 (D)

Functie

0

0

1

Warmtepomp in normale werking

X

0

2

Blokkering energiebedrijf
■ Compressor UIT
■ Het verwarmingswater-doorstroomtoestel (indien voorhanden) kan ingeschakeld worden (”Vermogen voor verwarmingswater-doorstroomtoestellen
bij blok. door energiebedr. 790A”).

0

X

3

Werking van de warmtepomp met aangepaste gewenste temperaturen voor
verschillende functies. De wijzigingen worden met de volgende parameters ingesteld:
■ Tapwaterverwarming:
”Smart Grid gewenste stijging voor warmwaterbereiding 7E91”
■ Verwarming buffer:
”Smart Grid gewenste stijging voor verwarmingswaterbuffer 7E92”
■ Kamerverwarming:
”Smart Grid gewenste stijging voor kamertemperatuur verwarmen
7E93”
■ Kamerkoeling:
”Smart Grid gewenste daling voor kamertemperatuur koelen 7E95”
■

5837029

■

De compressor schakelt enkel indien nodig in. Aan de geldige inschakelvoorwaarden voor de desbetreffende functie moet voldaan zijn. Voor de desbetreffende functie moet in het tijdprogramma een periode actief zijn.
De aangepaste gewenste temperaturen hebben voor de extra verwarmingen
geen invloed. De extra verwarmingen worden uitgeschakeld bij de grenzen,
die zonder Smart Grid gelden.
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Voorwaarde: ”Vrijgave Smart Grid 7E80” staat
op ”4”.

Functiebeschrijving
Smart Grid (vervolg)
Potentiaalvrij contact
1 (C)
2 (D)
X

X

Functie
4

De installatiecomponenten worden tot de ingestelde max. temperaturen verwarmd of tot de min. temperaturen gekoeld. De compressor schakelt onmiddellijk in, ook als er geen periode in het tijdprogramma actief is.
Max. temperaturen voor verschillende functies:
Tapwaterverwarming:
”Max. warmwatertemperatuur 6006”
■ Verwarming buffer:
”Max. temperatuur buffer 7204”
■ Kamerverwarming:
”Max. aanvoertemperatuur verwarmingscircuit 200E”
■ Kamerkoeling:
”Minimale aanvoertemperatuur koeling 7103”

Functies

■

■

■

■

■

Om de max. temperaturen te bereiken, mag het verwarmingswater-doorstroomtoestel ingeschakeld worden. De max. trap is instelbaar (”Smart Grid
vrijgave E-verwarming 7E82”).
Op de overige extra verwarmingen, bijv. externe warmtegenerator, hebben de
max. gewenste temperaturen geen invloed. De extra verwarmingen worden
uitgeschakeld bij de grenzen, die zonder Smart Grid gelden.
De installatiecomponenten worden achtereenvolgens volgens de vastgelegde
prioriteiten verwarmd of gekoeld, bijv. tapwaterverwarming voor kamerverwarming.
De ”Uitschakelgrens warmtepomp bivalente werking 7B0F” wordt naar
–30 °C verschoven, zodat de warmtepomp ook bij lage buitentemperaturen in
werking blijft.

X Contact actief
0 Contact niet actief

Aanwijzingen bij de functies 3 en 4
Aangezien stroomoverschot wordt gebruikt, wordt
het elektrisch opgenomen vermogen niet meegerekend voor de jaararbeidsfactor.
■ De gewenste temperaturen kunnen ook bij gebruik
van eigen stroom aangepast worden. Als gebruik
van eigen stroom en de functie 3 tegelijk actief zijn,
geldt telkens de hoogste aanpassing van de
gewenste waarde: zie hoofdstuk ”Fotovoltaïsch systeem”.
■

Extra verwarmingen
Kamerverwarming

Tapwaternaverwarming
Zie hoofdstuk ”Tapwaternaverwarming met extra verwarmingen” op pagina 43.

5837029

Als extra verwarming voor de ruimteverwarming kan
een CV-water-doorstroomtoestel en/of een externe
verwarmingstoestel worden gebruikt. Beide apparaten
worden aangestuurd door de warmtepompregeling. ”Voorrang externe verwarmingstoestel/CVwater-doorstroomtoestel 7B01 ” legt vast welke
warmtebron de warmtepompregeling bij verhoogde
warmtevraag in de CV-circuits met voorrang inschakelt.

Opmerking
Het gebruik van een CV-water-doorstroomtoestel en/of
een externe verwarmingstoestel is niet mogelijk bij alle
warmtepompen.
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Functiebeschrijving
Extra verwarmingen (vervolg)

De warmtepompregeling maakt de bivalente werking
van de warmtepomp met een externe verwarmingstoestel mogelijk, bijvoorbeeld een oliegestookte CV-ketel.
De externe warmtegenerator is hydraulisch zodanig
geïntegreerd dat de warmtepomp ook voor de verhoging van de retourtemperatuur van de verwarmingsketel kan worden gebruikt. De systeemscheiding gebeurt
ofwel met een open verdeler, ofwel met een buffer.
Voor een optimale werking van de warmtepomp moet
de externe warmtegenerator via een mengklep in de
installatieaanvoer achter de buffer worden geïntegreerd. Deze mengklep regelt de warmtepompregeling
rechtstreeks.
De externe warmteopwekker wordt via een potentiaalvrij contact gestuurd (klemmen 222.3/222.4 op de uitbreidingsprintplaat).

■

■

Kamerverwarming
Vereiste vrijgaven
Parameter

Instelling

”Vrijgave externe warmtegenerator ”1”
7B00”
”Vrijgave externe warmtegen.voor
verwarming 7B0C”
■
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■

”1”

Bivalente modus
Als de gedempte buitentemperatuur (”Interval voor
langdurig gemiddelde buitentemperatuur 7002”)
onder de ”Bivalentietemperatuur externe warmtegenerator 7B02” ligt, geeft de warmtepompregeling
de werking van de externe warmteopwekker voor de
kamerverwarming vrij.
Boven de bivalentietemperatuur wordt de externe
warmteopwekker alleen onder de volgende voorwaarden ingeschakeld:
– De warmtepomp schakelt door een storing niet in.
Of
Er is een bijzondere warmtevraag, bijv. vorstbescherming.
Bivalente werkwijzen
Mogelijke werkwijzen van de externe warmteopwekker (”Bivalente gebruikswijze van de warmtepomp 7B0E”):
– Bivalent parallel:
Externe warmteopwekker en warmtepomp worden
tegelijk ingeschakeld.
– Bivalent alternatief:
Compressor schakelt uit als de externe warmteopwekker ingeschakeld wordt.
In de meeste gevallen is de bivalent parallelle werkwijze efficiënter dan de bivalent alternatieve werking.
Bij lage buitentemperaturen kan het afhankelijk van
het type warmtepomp voordeliger zijn om alleen nog
de bivalent alternatieve werking toe te laten (”Uitschakelgrens warmtepomp bivalente gebruikswijze 7B0F”).

■

Bivalente werking met ijsbuffer
Wanneer een ijsbuffer als primaire bron ter beschikking staat, kan de externe warmteopwekker ook
afhankelijk van de temperatuur in de ijsbuffer worden
vrijgegeven. Hiertoe moet de bivalentietemperatuur
via de temperatuursensor in de ijsbuffer worden
gemeten (”Temperatuursensor voor bivalente
werking 7038” op ”1”).
Inschakelcriteria
Doorslaggevend voor het inschakelen van de
externe warmteopwekker is de aanvoertemperatuur
van de installatie. Om ervoor te zorgen dat het kortstondig onderschrijden van de gewenste waarde niet
tot het onmiddellijk inschakelen van de externe
warmteopwekker leidt, wordt als inschakelcriterium
de vermogensintegraal gebruikt (integraal uit duur en
hoogte van de afwijking van gewenste aanvoertemperatuur t.o.v. de werkelijke aanvoertemperatuur: ”Inschakeldrempel externe warmtegenerator
7B03”).
In volgende gevallen wordt het inschakelen van de
externe warmteopwekker voor de duur ”Inschakelvertraging externe warmtegenerator 7B04” verhinderd:
– Na de overgang in het ”Tijdprogramma verwarmen” van een werkingsstatus met lagere gewenste
temperatuur naar een werkingsstatus met hogere
gewenste temperatuur, bijv. van ”Gereduc.”
naar ”Normaal”
– Na het omschakelen tussen kamerverwarming en
tapwateropwarming
Regeling van de aanvoertemperatuur van de
installatie
De mengklep voor de integratie van de externe
warmteopwekker blijft zolang gesloten tot de ketelwatertemperatuur van de externe warmteopwekker ”Min. aanvoertemp. mengklep ext. warmtegenerator OPEN 7B05” bereikt heeft. Daardoor raakt
geen koud verwarmingswater uit de externe warmteopwekker in de verwarmingscircuits. Na het openen
regelt de mengklep op de gewenste aanvoertemperatuur van de installatie.
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■

■

■

Mengklep voor externe warmteopwekker
Als de ketelwatertemperatuur van de externe warmteopwekker ”Min. aanvoertemp. mengklep ext.
warmtegenerator OPEN 7B05” tijdens een
bestaande aanvraag onderschrijdt, is met ”Vrijgave
min. temp.behoud ext. WE 7B10” voor de mengklep volgend gedrag instelbaar:
– De mengklep blijft in de regelwerking tot de aanvraag van de externe warmteopwekker niet meer
bestaat.
– Mengklep gaat dicht. De mengklep opent pas dan
weer als ”Min. aanvoertemp. mengklep ext.
warmtegenerator OPEN 7B05” berreikt is.
Om warmteverliezen aan de mengklep te compenseren, kan met ”Max. verhoging aanvoertemp.
externe warmtegenerator 7B0B” de aanvoertemperatuur van de externe warmteopwekker in vergelijking met de vereiste gewenste aanvoertemperatuur
van de installatie verhoogd worden.
Wat te doen bij een storing
Als 2 h na het inschakelen van de externe warmteopwekker de ”Min. aanvoertemp. mengklep ext.
warmtegenerator OPEN 7B05” nog niet bereikt is,
toont de warmtepompregeling de storingsmelding ”E1 Ext. warmtegenerator” .
Uitschakelcriteria
De warmtepompregeling schakelt de externe warmteopwekker uit als de beide volgende voorwaarden
vervuld zijn:
– ”Min. looptijd externe warmtegenerator 7B06”
is verstreken.
– De aanvoertemperatuur van de installatie ligt
gedurende de ”Nalooptijd externe warmtegenerator 7B07” boven de gewenste waarde.

Daarom moeten volgende veiligheidstemperatuurbegrenzers (schakeldrempel telkens 70 °C) worden
gebruikt.
■ Kamerverwarming:
2 veiligheidstemperatuurbegrenzers op de volgende
posities voorzien:
– Aanvoer secundair circuit verwarmingswater-doorstroomtoestel (indien aanwezig)
– Retour secundair circuit (tussen warmtepomp en
buffer)
Beide veiligheidstemperatuurbegrenzers moeten
elektrisch zodanig zijn aangesloten dat steeds de
externe warmtegenerator en de secundaire pomp
worden uitgeschakeld.
Opmerking
– Wanneer de retourtemperatuur in het secundaire
circuit 67 °C overschrijdt, wordt de secundaire
pomp niet ingeschakeld.
– Als op het einde van de ”startvertraging compressor 5008” de retourtemperatuur in het secundaire circuit boven de max. aanvoertemperatuur
secundair circuit min 7 K ligt, wordt de compressor
niet ingeschakeld.
■ Tapwaternaverwarming:
1 veiligheidstemperatuurbegrenzer op de volgende
positie voorzien:
– Retour secundair circuit (tussen warmtepomp en
warmwaterboiler)
De veiligheidstemperatuurbegrenzer moet elektrisch
zo aangesloten zijn dat ofwel de circulatiepomp voor
de boilernaverwarming uitgeschakeld of de 3-wegomschakelklep ”Verwarmen/tapwateropwarming”
op ”verwarmen” ingesteld wordt.
Vorstbescherming

Tapwaternaverwarming
Zie hoofdstuk ”Tapwaternaverwarming met extra verwarmingen” op pagina 43.

Wanneer de ketelwatertemperatuur onder 5 °C daalt,
schakelt de warmtepompregeling de externe warmtegenerator voor de duur ”Min. looptijd externe warmtegenerator 7B06” in.

Veiligheidsfuncties
Om de warmtepomp tegen te hoge aanvoer- en retourtemperaturen te beschermen, bevat de warmtepompregeling geen veiligheidsfuncties voor de externe
warmtegenerator.

Verwarmingswater-doorstroomtoestel
Afhankelijk van de warmtebehoefte kunnen 2 vermogensniveaus (bijv. 3 en 6 kW) van het verwarmingswater-doorstroomtoestel afzonderlijk aangestuurd worden. Bij een hoge warmtebehoefte kan de warmtepompregeling beide trappen tegelijk inschakelen: bijv.
3 kW + 6 kW = 9 kW (≙ vermogenstrap 3)

5837029

Als extra warmtebron kan in het secundaire aanvoercircuit een elektrisch verwarmingswater-doorstroomtoestel worden ingebouwd.
Afhankelijk van het type warmtepomp is het verwarmingswater-doorstroomtoestel in de fabriek in de
warmtepomp ingebouwd of als accessoire verkrijgbaar.
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Opmerking
Als bij het vereiste verwarmingswater-doorstroomtoestel het verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur
in het secundaire circuit niet binnen 24 uur min. 1 K
stijgt, verschijnt de storingsmelding ”AB verw.waterdoorstromer”.
Kamerverwarming
Vereiste vrijgaven
Parameter

Instelling

”Vrijgave verwarmingswater-doorstromer 7900”

”1”

”Vrijgave verwarmingswater-doorstromer voor kamerverwarming
7902”

”1”

!

Opgelet
Nadat voor ”Vrijgave verwarmingswaterdoorstromer 7900” de waarde ”1” ingesteld
werd, verschijnt automatisch de aanvraag ”Secundair circuit gevuld?”. Als deze
aanvraag met ”Nee” bevestigd wordt, is de verwarmingswaterdoorstromer niet vrijgegeven. ”Vrijgave verwarmingswater- doorstromer 7900” staat op ”2”.
Secundair circuit vullen. Opvraging ”Secundair
circuit gevuld?” met ”Ja” bevestigen.

■

■
■

De aanvoertemperatuur secundair circuit onderschrijdt de gewenste waarde met 2 K.
Opmerking
Vitocal 300-A, type AWO 302.B:
De retourtemperatuur secundair circuit onderschrijdt de gewenste waarde met 2 K.
”Inschakeldrempel verwarmingswaterdoorstromer 730E” is overschreden.
”Inschakelvertraging verwarmingswaterdoorstromer 7905” bijv. na een wissel van de werkingsstatus
is verstreken.

Afhankelijk van het overschrijden van de ”Inschakeldrempel verwarmingswaterdoorstromer 730E” worden de verschillende trappen van het verwarmingswater-doorstroomtoestel ingeschakeld.
Opmerking
Voor de vorstbescherming van de verwarmingscircuits
of van een buffer wordt het verwarmingswater-doorstroomtoestel ook ingeschakeld als geen van de
genoemde criteria vervuld is.
Verwarmingswater-doorstroomtoestel uitschakelen
■ Bij direct verwarmingscircuit (zonder buffer):
Onder volgende omstandigheden schakelt de warmtepompregeling de verschillende trappen van het
verwarmingswater-doorstroomtoestel na elkaar uit:
De aanvoertemperatuur secundair circuit daalt
onder de gewenste aanvoertemperatuur.
Opmerking
Vitocal 300-A, type AWO 302.B:
De retourtemperatuur secundair circuit daalt onder
de gewenste retourtemperatuur.
■ Verwarmingscircuits met mengklep (met buffer):
Als de retourtemperatuur in het secundaire circuit
de gewenste buffertemperatuur overschrijdt, schakelt
de warmtepompregeling het verwarmingswater-doorstroomtoestel uit.
Tapwaternaverwarming
Zie hoofdstuk ”Tapwaternaverwarming met extra verwarming” op pagina 43.

Het verwarmingswater-doorstroomtoestel kan alleen
voor de kamerverwarming ingeschakeld worden als
alle volgende voorwaarden van toepassing zijn:
■ Het gebruik van het verwarmingswater-doorstroomtoestel is volgens het ”Tijdprogr. e-verw.” vrijgegeven.
Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”
Gecorrigeerde buitentemperatuur onderschrijdt
de ”Bivalentietemperatuur verwarmingswaterdoorstroomer 790B”.

5837029
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Het vermogensniveau kan met ”Max. vermogen verwarmings-waterdoorstroomtoestel 7907” continu
beperkt worden. Om de evt. hoge warmtebehoefte na
het inschakelen van de warmtepomp in elk geval te
dekken, is deze beperking onmiddellijk na het inschakelen van de warmtepomp niet werkzaam.
Om het volledig opgenomen elektrische vermogen te
begrenzen, schakelt de warmtepompregeling onmiddellijk voor de start van de compressor het verwarmingswater-doorstroomtoestel gedurende enkele
seconden uit. Daarna wordt iedere trap achtereenvolgens met een tussenpoos van telkens 10 sec apart
ingeschakeld.
Het verwarmingswater-doorstroomtoestel kan afzonderlijk voor de verwarming en voor de tapwaterverwarming volgens eigen criteria opgevraagd worden.

Functiebeschrijving
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De tapwaterverwarming door de warmtepomp heeft bij
levering ten opzichte van de kamerverwarming/kamerkoeling voorrang.
Deze instelling kan een door Viessmann gecertificeerde installateur voor warmtepompen wijzigen.
Als voorrang voor tapwaterverwarming ingesteld is en
warmtevragen van de verwarmingscircuits en van de
warmwaterboiler tegelijk voorhanden zijn, wordt de
warmwaterboiler alleen voor de duur van ”Max. looptijd warmwaterbereiding bij verwarming 6011” verwarmd. Als de warmtevraag van de warmwaterboiler
verder bestaat, worden de verwarmingscircuits alleen
voor de duur van ”Max. onderbreking warmwaterbereiding voor verwarmen 6012” verzorgd.
Om het doormengen van het tapwater in de warmwaterboiler tijdens de boileropwarming te verhinderen,
blijft de tapwatercirculatiepomp tijdens de tapwateropwarming uitgeschakeld.

Tapwateropwarming in- en uitschakelen
Wanneer de temperatuur bij de inschakeltemperatuursensor met meer dan ”Hysterese WW-temperatuur
warmtepomp 6007” onder de actueel gewenste
warmwatertemperatuur daalt, begint de tapwateropwarming. De tapwateropwarming eindigt, als de temperatuur aan de uitschakelsensor boven de gewenste
warmwatertemperatuur stijgt of zodra ”Max. warmwatertemperatuur 6006” is bereikt.

1 boilertemperatuursensor, inbouw in warmwaterboiler boven
Werkingsmodus in het tijdprogramma warm water
”Bovenaan”
”Normaal”
”Temp. 2”
■

Boilertemperatuursensor
boven

AAN
UIT

AAN
UIT

AAN
UIT

Gewenste boilertemperatuur ”Gewenste warmwatertemp. 6000”

Eenmalige tapwateropwarming
AAN
UIT

”2e gewenste warmwater- temperatuur 600C”

AAN Tapwaterverwarming inschakelen.
UIT Tapwateropwarming uitschakelen.
2 boilertemperatuursensoren, inbouw in warmwaterboiler boven en onder
Werkingsmodus in het tijdprogramma warm water
”Bovenaan”
”Normaal”
”Temp. 2”

Eenmalige tapwateropwarming

■

Boilertemperatuursensor
boven

AAN
UIT

AAN

AAN

AAN

■

Boilertemperatuursensor
onder

—

UIT

UIT

UIT

”2e gewenste
warmwater- temperatuur 600C”

”Gewenste warmwatertemp. 6000”

Gewenste boilertemperatuur ”Gewenste warmwatertemp. 6000”

AAN Tapwaterverwarming inschakelen.
UIT Tapwateropwarming uitschakelen.
Opmerking
De onderste boilertemperatuursensor moet met ”Temperatuursensor onderaan in de warmwaterboiler
600E” worden vrijgegeven.
Werkingsstatus
Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”

Blokkeertijd voor de tapwaterverwarming
Met ”Blokkeertijd tapwaterverwarming 6060” kan
een blokkeertijd voor de tapwateropwarming worden
opgegeven. Nadat de warmwaterboiler volledig opgewarmd is, wordt de tapwateropwarming binnen de
opgegeven blokkeertijd niet ingeschakeld, zelf wanneer de boilertemperatuur de gewenste temperatuur
met ”Hysterese WW-temperatuur warmtepomp
6007” in deze blokkeertijd onderschrijdt.

5837029
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Max. pauzetijd voor tapwateropwarming
”Max. onderbreking tapwateropwarming 6061”
geeft de langste pauzetijd tot de volgende tapwateropwarming weer. Nadat de warmwaterboiler volledig
opgewarmd is, wordt na afloop van deze pauze de tapwateropwarming in elk geval ingeschakeld. Dit geldt
ook als de boilertemperatuur de gewenste temperatuur
niet met ”Hysterese WW-temperatuur warmtepomp
6007” onderschrijdt.

Opmerking
Als ”Max. onderbreking tapwateropwarming 6061”
korter ingesteld is dan ”Blokkeertijd tapwaterverwarming 6060”:
De ingestelde blokkeertijd is niet effectief. Zoverre de
uitschakeltemperatuur voor de warmwaterboiler onderschreden is, start de tapwateropwarming na afloop
van ”Max. onderbreking tapwateropwarming 6061”.
Dit geldt ook dan als de inschakeltemperatuur voor de
tapwateropwarming niet onderschreden is.
Functies

Opmerking
Als de ingestelde blokkeertijd bij hoog tapwaterverbruik te lang gekozen wordt, daalt de boilertemperatuur evt. te sterk.

Tapwaternaverwarming met extra verwarmingen
Mogelijke extra verwarmingen:
Verwarmingswater-doorstroomtoestel (afhankelijk
van de leveringsomvang van het warmtepomptype,
accessoire of door de installateur te leveren)
■ Externe warmtegenerator
Of
■ Elektrisch verwarmingselement (afhankelijk van de
leveromvang van het warmtepomptype, accessoire
of door de installateur te leveren) ingebouwd in de
warmwaterboiler
Opmerking
Een elektrisch verwarmingselement en een externe
warmtegenerator kunnen niet tegelijk worden vrijgegeven voor tapwaternaverwarming.
■

Vrijgave voor de tapwaternaverwarming
Parameter

Externe warmteopwekker

—

”1”

—

”Vrijgave elek. verwarmingen voor warmwaterbereiding 6015”

”1”

”1”

—

”Vrijgave verwarmingswater-doorstromer
7900”

”1”

—

—

”Vrijgave externe warmtegenerator
7B00”

—

—

”1”

”Vrijgave ext. warmtegenerator voor
warmwaterbereiding 7B0D”

—

—

”1”

5837029

”Vrijgave extra verwarmingen voor
warmwaterbereiding 6014”

Verwarmingswater- Elektrisch verwardoorstroomtoestel mingselement

43

Functiebeschrijving
Tapwaterverwarming (vervolg)
Opgelet
Nadat voor ”Vrijgave verwarmingswaterdoorstromer 7900” de waarde ”1” ingesteld werd,
verschijnt automatisch de aanvraag ”Secundair
circuit gevuld?”. Als deze aanvraag met ”Nee”
bevestigd wordt, is de verwarmingswaterdoorstromer niet vrijgegeven. ”Vrijgave verwarmingswater- doorstromer 7900” staat op ”2”.
Secundair circuit vullen. Opvraging ”Secundair
circuit gevuld?” met ”Ja” bevestigen.

Als er meerdere extra verwarmingen voor de tapwaternaverwarming vrijgegeven zijn, beslist het geïntegreerde lastmanagement van de warmtepompregeling
welke van de extra verwarmingen aangevraagd wordt.
De externe warmteopwekker heeft prioriteit vóór het
verwarmingswater-doorstroomtoestel.

Tapwaternaverwarming in- en uitschakelen
De vrijgegeven extra verwarming wordt afhankelijk van
de parameter ”Vrijgave E-verw./ext. WE uitsl. voor
naladen 6040” in de volgende omstandigheden voor
de tapwaternaverwarming in- en opnieuw uitgeschakeld:
Tapwaternaverwarming AAN
”Vrijgave E-verw./ext. WE uitsl. voor naladen 6040”
= ”0”
Alle volgende criteria moeten van toepassing zijn:
■ Boilertemperatuur onderschrijdt de actuele gewenste
waarde met ”Hysterese WW-temperatuur verw.waterdoorstromer 6008”.
■ ”Temperatuurverhoging per uur voor warmwaterbereiding 600D” wordt bij de tapwateropwarming
met de warmtepomp niet bereikt.
■ Algemene werkingsvoorwaarden voor de desbetreffende extra verwarming zijn vervuld.

”Vrijgave E-verw./ext. WE uitsl. voor naladen 6040”
= ”1”
Eén van de volgende criteria moeten van toepassing
zijn:
■ Max. aanvoertemperatuur in het secundaire circuit is
bereikt.
■ Er is een storing aan de warmtepomp.
■ De compressor werd extern uitgeschakeld, bijv. bij
blokkering door energiebedrijf.
Tijdens de tapwaternaverwarming blijft de compressor
uitgeschakeld.

Tijdens de tapwaternaverwarming blijft de compressor
ingeschakeld.
Tapwaternaverwarming UIT
”Vrijgave E-verw./ext. WE uitsl. voor naladen 6040”
= ”0”
Verwarmingswaterdoorstromer
Gewenste boilertemperatuur is bereikt.
Of
■ Aanvoertemperatuur secundair circuit bereikt max.
aanvoertemperatuur min ”Uitschakelhysterese verwarmingswater-doorstroomtoestel 601E”

”Vrijgave E-verw./ext. WE uitsl. voor naladen 6040”
= ”1”
Gewenste boilertemperatuur is bereikt.

■

Externe warmteopwekker/elektrisch verwarmingselement:
■ Gewenste boilertemperatuur min. hysterese van 1 K
is bereikt, gemeten aan de bovenste boilertemperatuursensor.

Tapwateropwarming door zonne-energie
De tapwateropwarming door zonne-energie kan via de
zonneregelingsmodule, type SM1 geregeld worden.

Montage- en servicehandleiding ”zonneregelingsmodule, type SM1”
5837029
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Vorstbescherming
Opmerking
Voor de vorstbescherming van de boiler schakelt de
warmtepompregeling de elektrische verwarmingselementen ook in wanneer deze extra verwarmingen niet
zijn vrijgegeven voor de tapwateropwarming (”Vrijgave elektrische verwarmingen voor warmwaterbereiding 6015” op ”0”).
De verwarming voor vorstbescherming eindigt, als de
temperatuur bij de bovenste boilertemperatuursensor
boven 10 °C stijgt.

Buffer
Bij verwarmings-/koelcircuits met mengklep moet een
buffer worden voorzien.
Uitzondering: Als de inbouwkit met mengklep (accessoires) in een compact warmtepomptoestel ingebouwd
is, kan het verwarmingscircuit met mengklep M2/VC2
rechtstreeks worden aangesloten (”Type opbouwset
7044” op ”1”). In dit geval zijn de parameters voor de
buffer niet instelbaar.
Functies
■

■

■

Overbrugging van de blokkeringen door het energiebedrijf:
De buffer voorziet de verwarmings-/koelcircuits ook
tijdens die blokkeertijd.
Voor de hydraulische ontkoppeling van het debiet in
het secundaire circuit en de verwarmings-/koelcircuits: Als bijvoorbeeld het debiet in de verwarmings-/
koelcircuits via thermostaatkranen wordt verlaagd,
blijft het debiet in het secundaire circuit constant.
Langere looptijd van de warmtepomp

Door het grotere watervolume en eventueel een aparte
afsluiting van de warmteopwekker is een extra of een
groter expansievat noodzakelijk.
Warmtepomp conform EN 12828 zekeren.
Opmerking
Voor de verwarming of koeling van de buffer en de
daarop aangesloten verwarmings-/koelcircuits moet
het debiet aan secundaire zijde zich binnen de buffer
opdelen. Daarom moet het debiet van de secundaire
pomp groter zijn dan het totale debiet van alle CVpompen.

Overzicht van de buffers
Inzake uitrusting en functie verschillen verwarmingswaterbuffers van verwarmings-/koelwaterbuffers.
Verwarmingswaterbuffer

Verwarmings-/koelwaterbuffer

Hydraulische integratie in de installatie

Parallel in de aanvoer secundair circuit

Parallel in de aanvoer secundair circuit

Kamerverwarming

X

X

Kamerkoeling

Verwarmingswaterbuffers worden bij
koeling door een hydraulische bypassschakeling overbrugd.

X

Vrijgave met ”Vrijgave buffer/
open/gesloten verdeler 7200”

”1” Alleen kamerverwarming

”1” Alleen kamerverwarming
”2” Kamerverwarming en kamerkoeling

5837029
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Als de temperatuur aan de boilertemperatuursensor
onder 3 °C daalt, schakelt de warmtepompregeling de
bijverwarmingen in:
■ Verwarmingswater-doorstroomtoestel (afhankelijk
van de leveringsomvang van het warmtepomptype,
accessoire of door de installateur te leveren)
■ Externe warmtegenerator
■ Elektrisch verwarmingselement (afhankelijk van het
warmtepomptype, accessoire of door de installateur
te voorzien)

Functiebeschrijving

Uitrusting/functie

Verwarmingswaterbuffer

Verwarmings-/koelwaterbuffer

Aantal verwarmingscircuits

Max. 3

Max. 3

Aantal koelcircuits

Max. 1

Max. 3

Afzonderlijk koelcircuit

X

—

Parameters voor kamerkoeling

Alleen ”71xx”

”Koelfunctie 7100”
A1/VC1 ”20xx”
M2/VC2 ”30xx”
M3/VC3 ”40xx”

Koelfuncties

”natural cooling”, ”active cooling”

”active cooling”

Omschakeling tussen verwarmings- en koelwerking

Automatisch, aangezien verwarmingswaterbuffers bij koeling door
een hydraulische bypassschakeling
overbrugd worden.

Manueel met ”Modus buffer 721F”

Buffertemperatuursensor

Boven ingebouwd, aansluiting aan F4 Boven ingebouwd, aansluiting aan F4
op de regelaar- en sensorprintplaat
op de regelaar- en sensorprintplaat

Buffer in combinatie met warmtepompcascade

/

Om in het bovenste deel van de buffer een laagverdeling tijdens de stookwerking te garanderen, de aansluitingen van de buffer als volgt uitvoeren:
■ Aanvoer aan secundaire zijde van de warmtepompcascade op een middelste aansluiting van de buffer
aansluiten.
■ Aanvoer aan verwarmings-/koelcircuitzijde op de
bovenste aansluiting van de buffer aansluiten.

Verwarming buffer met de warmtepomp
Geldig voor:
Verwarmingswaterbuffer
Kamerverwarming met verwarmings-/koelwaterbuffer

■
■

De verwarming eindigt als de temperatuur aan de uitschakeltemperatuursensoren boven de uitschakeltemperatuur stijgt of zodra ”Max. temperatuur buffer
7204” bereikt is.

Verwarming in- en uitschakelen
Komt de buffertemperatuur ”Hysterese temperatuur
verwarming buffer 7203” onder de actuele gewenste
buffertemperatuur, start de verwarming van de buffer.
De actuele gewenste buffertemperatuur is altijd de
hoogste gewenste aanvoertemperatuur van alle aangesloten verwarmingscircuits.

Opmerking
Bij een defect van de buffertemperatuursensor wordt
het verwarmen van de buffer direct beëindigd.

5837029
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Functiebeschrijving
Buffer (vervolg)
Werkingsstatus in het tijdprogramma buffer

Verwarming buffer
AAN

”Bovenaan”

Gewenste buffertemperatuur
min ”Hysterese temperatuur verwarming buffer
7203” aan buffertemperatuursensor is onderschreden.

■

■

■

■

”Constante”

■

■

Opmerking
De werkingsstatus ”Constante” kan voor de buffer
geblokkeerd worden als er geen warmtevraag door
één van de aangesloten verwarmingscircuits voorhanden is (”Modus vaste waarde alleen bij warmtevraag 720A” op ”1”). In dit geval wordt de buffer
alleen op de gewenste temperatuur voor de werkingsstatus ”Normaal” verwarmd.

Gewenste buffertemperatuur plus ”Uitschakelhysterese buffer 7209” aan buffertemperatuursensor is overschreden.
Als de buffertemperatuursensor niet voorhanden
is, wordt de retourtemperatuursensor van het
secundaire circuit gebruikt.
Gewenste buffertemperatuur aan buffertemperatuursensor is overschreden.
en
Gewenste buffertemperatuur plus ”Uitschakelhysterese buffer 7209” aan retourtemperatuursensor secundair circuit is overschreden.
”Temp. in werkingsstatus constante waarde
voor buffer 7202” aan buffertemperatuursensor
is overschreden.
en
”Temp. in werkingsstatus constante waarde
voor buffer 7202” plus ”Uitschakelhysterese
buffer 7209” aan retourtemperatuursensor secundair circuit is overschreden.
Werkingsstatus
Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”

Verwarming buffer met extra verwarmingen
Als extra verwarming voor de buffer kan nu alleen het
verwarmingswater-doorstroomtoestel worden gebruikt,
omdat het verwarmingswater-doorstroomtoestel
hydraulisch in de aanvoer van het secundaire circuit is
geïntegreerd.
De externe warmteopwekker is via een mengklep in de
installatieaanvoer achter de buffer geïntegreerd. Daardoor worden de verwarmingscircuits direct verwarmd.
De verwarming van de buffer door de externe warmteopwekker vindt bij voorkeur indirect plaats via de
retour van de verwarmingscircuits.

Verwarming van de buffer met verwarmingswaterdoorstroomtoestel: Zie pagina 41.

Uitschakeloptimalisering
De verwarming van de buffer start daarom voordien
met de vereiste opwarmingstijd, ook als de inschakelvoorwaarden nog niet vervuld zijn. De opwarmingstijd
wordt automatisch tussen 0,5 en 2 uur gekozen,
afhankelijk van de opwarmingstijd van de afgelopen
dagen.

5837029

De uitschakeloptimalisering (”Uitschakeloptimalisering verwarming buffer 7205” op ”1”) garandeert dat
de gewenste temperatuur in de buffer op het einde van
een periode met de werkingsstatus ”Normaal” bereikt
is.
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Buffer (vervolg)
Koeling verwarmings-/koelwaterbuffer

/

Opmerking
Geldt niet voor kamerkoeling als een verwarmingswaterbuffer voor de kamerkoeling door een hydraulische
bypass-schakeling overbrugd wordt.

De koeling van de verwarmings-/koelwaterbuffer eindigt als de temperatuur aan de uitschakeltemperatuursensoren onder de uitschakeltemperatuur daalt of
zodra ”Min.temperatuur koelwaterbuffer 722A”
bereikt is.

Komt de buffertemperatuur meer dan ”Inschakelhysterese koelwaterbuffer 722B” boven de actuele
gewenste buffertemperatuur, start de koeling van de
buffer. De actuele gewenste buffertemperatuur is altijd
de laagste gewenste aanvoertemperatuur van alle
aangesloten koelcircuits. De gewenste buffertemperatuur is beperkt tot de ”Min.temperatuur koelwaterbuffer 722A”, ook als één van de aangesloten koudecircuits een lagere waarde heeft.

Opmerking
Bij een defect van de buffertemperatuursensor wordt
de koeling van de verwarmings-/koelwaterbuffer direct
beëindigd.

Werkingsstatus in het tijdprogramma buffer

Koeling buffer
AAN

”Boven”

Gewenste buffertemperatuur Gewenste buffertemperatuur min ”Uitschakelhysplus ”Inschakelhysterese
terese koelwaterbuffer 7223” aan buffertempekoelwaterbuffer 722B” aan ratuursensor is niet bereikt.
buffertemperatuursensor is
■ Gewenste buffertemperatuur aan buffertemperaoverschreden.
tuursensor is niet bereikt.
en
■ Gewenste buffertemperatuur min ”Uitschakelhysterese koelwaterbuffer 7223” aan retourtemperatuursensor secundair circuit is niet bereikt.

”Normaal”

”Constante”

UIT

■

■

”Temperatuur in modus "Vaste waarde voor
koelbuffer" 7220” aan buffertemperatuursensor
is niet bereikt.
en
”Temperatuur in modus "Vaste waarde voor
koelbuffer" 7220” min ”Uitschakelhysterese
buffer 7209” aan retourtemperatuursensor secundair circuit is niet bereikt.

Werkingsstatus
Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”

Vorstbescherming
Komt de buffertemperatuur onder de vorstbeschermingsgrens, schakelt de warmtepompregeling de
warmtepomp en het verwarmingswater-doorstroomtoestel onmiddellijk in.
Een evt. geactiveerde blokkering van het verwarmingswater-doorstroomtoestel voor de kamerverwarming is
niet geldig (”Vrijgave verwarmingswater-doorstroomer voor kamerverwarming 7902” op ”0”).

De verwarming voor vorstbescherming eindigt, als de
buffertemperatuur de uitschakelgrens overstijgt.
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Functiebeschrijving
Buffer (vervolg)
Temperatuurgrens

Kamerverwarming met verwarmingswaterbuffer of verwarmings-/koelwaterbuffer

Vorstbeschermingsgrens
Uitschakelgrens

Kamerkoeling met verwarmings-/koelwaterbuffer
/

3 °C

3 °C

10 °C

6 °C

Voor de hydraulische ontkoppeling van het debiet in
het secundaire circuit en het verwarmingscircuit.
De warmtepompregeling behandelt een open verdeler
als een kleine verwarmingswaterbuffer. Daarom moet
de open verdeler in de warmtepompregeling als verwarmingswaterbuffer worden geconfigureerd (”Vrijgave buffer/ open/geslotenverdeler 7200”).
De buffertemperatuursensor wordt ofwel in de open
verdeler ingebouwd, ofwel achter de open verdeler in
de installatieaanvoer.

Opmerking
De retourtemperatuur van de verwarmingscircuits
moet liefst volledig worden overgedragen op de retour
van het secundaire circuit; daarom moet het debiet van
het verwarmingscircuit groter zijn dan het debiet aan
secundaire zijde van de warmtepomp.

Verwarmingscircuits/koelcircuits
Aanwijzingen inzake minimumdebiet
Warmtepompen hebben een minimumdebiet in het
secundaire circuit nodig, dat steeds moet worden
gehandhaafd.
Opmerking
Bij brine/water-warmtepompen moet ook aan primaire
zijde een minimumdebiet worden gehandhaafd.
Minimumdebieten
Montage- en servicehandleiding van de betreffende warmtepomp
Systemen met kleine watervolumes, bijv. verwarmingsinstallaties met radiatoren
Om te vermijden dat de compressor te vaak in- en uitgeschakeld wordt, moet het volume van de verwarmingsinstallatie vergroot worden.
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Daartoe kunnen buffers als volgt gebruikt worden:
■ parallel op de verwarmingscircuits aangesloten buffer met een volume dat op het vermogen van de
warmtepomp is afgestemd.
■ In de retour van het secundaire circuit in serie
geschakelde verwarmingswaterbuffer of voorschakelvat met beperkt volume, bijv. 50 l.

Minimumvolume van de verwarmingsinstallatie
”Ontwerphandleiding voor warmtepompen”
Systemen met grote watervolumes, bijv. voor
vloerverwarmingen.
Bij systemen met grote watervolumes is een buffer niet
nodig. Bij deze verwarmingsinstallaties moet een overstortklep worden geïnstalleerd op de verwarmingscircuitverdeler van de vloerverwarming, die het verst van
de warmtepomp verwijderd is. Daardoor is ook bij
gesloten radiatorkleppen het minimumdebiet gegarandeerd.
Opmerking
Bij verwarmingscircuits met mengklep moet altijd een
parallel geschakelde buffer worden gebruikt.
Uitzondering
: Als de inbouwkit met mengklep
(accessoires) in een compact warmtepomptoestel
ingebouwd is, kan het verwarmingscircuit met mengklep M2/VC2 rechtstreeks worden aangesloten (”Type
opbouwset 7044” op ”1”).

Bij lucht/water-warmtepompen zorgt een hoger installatievolume ervoor dat de voor het ontdooien vereiste
warmte-energie in het secundaire circuit altijd ter
beschikking staat.
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Functiebeschrijving
Verwarmingscircuits/koelcircuits (vervolg)

De warmtepompregeling kan 1 verwarmingscircuit
zonder mengklep (A1/VC1) en max. 2 verwarmingscircuits met mengkleppen (A2/VC2, A3/VC3) aansturen.
In combinatie met een verwarmings-/koelwaterbuffer
kan via deze 3 verwarmingscircuits gelijktijdig gekoeld
worden.
Als een echte verwarmingswaterbuffer in de verwarmingsinstallatie is ingebouwd, kan één van de 3 verwarmingscircuits voor koeling (als verwarmings-/koelcircuit) worden gebruikt of één afzonderlijk koelcircuit
worden aangestuurd (”Koelcircuit 7101”).
Overzicht van de verwarmings-/koelcircuits
Verwarmings-/koelcircuit

Opmerking
Is een afzonderlijk koelcircuit aangesloten, kan niet via
een verwarmings-/koelcircuit worden gekoeld.

Direct aangestuurd
A1/VC1

mengklep

M2/VC2

Via KM-BUS
aangestuurd
M3/VC3

Afzonderlijk
koelcircuit
AKC

—

X

X

—

1

Met verwarmingswaterbuffer (”Vrijgave
buffer/open/gesloten verdeler 7200”
op ”1”):
■ Max. 3 verwarmingscircuits, daarvan
max. 1 verwarmings-/koelcircuit of 1 afzonderlijk koelcircuit

X

X

X

X

2

Met verwarmings-/koelwaterbuffer (”Vrijgave buffer/open/gesloten verdeler 7200”
op ”2”)
/ :
■ Max. 3 verwarmings-/koelcircuits

X

X

X

—

3

Met inbouwkit met mengklep (”Type opbouwset 7044” op ”1”, enkel Vitocal 111S/222-A/222-S):
■ 2 verwarmingscircuits, daarvan max. 1
verwarmings-/koelcircuit

X

X

—

—

2xxx

3xxx

4xxx

71xx

Parameter
Opmerking
Als de inbouwkit met mengklep ingebouwd en geactiveerd is, moet het volgende in acht worden genomen:
■ Verwarmingscircuit A1/VC1 moet aangeslotenj zijn,
anders kan het verwarmingscircuit M2/VC2 niet met
warmte worden gevoed.
■ Nominaal vermogen van de verwarmingscircuitpomp ”Nom. vermogen CV-pomp VC2 734A”.
■ De werking van een buffer in de aanvoer van het
secundair circuit is niet mogelijk.
■ Voor de beschikbaarstelling van de ontdooi-energie
moet een voldoende installatievolume ter beschikking staan. Hiervoor ofwel een overstortklep op de
op de verste verwijderde plaats in het verwarmingscircuit inbouwen of een verwarmingswaterbuffer met
gering volume in de retour van het secundair circuit
voorzien.
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Verwarmingscircuits/koelcircuits (vervolg)

A1/VC1

M2/VC2

Via KM-BUS
aangestuurd
M3/VC3

Afzonderlijk
koelcircuit
AKC

mengklep

—

X

X

—

Uitbreidingsset mengklep (KM-BUS)

—

—

X

—

—

X

—

—

—

—

X

—

—

X

—

—

Mengklepmotor
■ Aangesloten op warmtepompregeling, directe aansturing met signaal 230 V~
■ Aansluiting aan uitbreidingsset mengklep
Aanvoertemperatuursensor verwarmingscircuit
■ Aangesloten op warmtepompregeling
(F12)
■ Aansluiting aan uitbreidingsset mengklep

—

—

X

—

Kamertemperatuursensor in Vitotrol 200-A/
200-RF

0

0

0

—

Kamertemperatuursensor koeling of kamertemperatuursensor in Vitotrol 200-A/200-RF

—

—

—

X

0 (212.2)

X (225.1)

—

—

CV-pomp
■ Aangesloten op warmtepompregeling
■ Aansluiting op uitbreidingsset mengklep

—

—

X

—

0

X

*1

X

—

0

X*1

X

—

Aanvoertemperatuursensor installatie (F13)

0

0

0

—

NC-mengklep, onderdeel van de NC-Box
(accessoire)

X

0

0

0

Aanvoertemperatuursensor koelcircuit (F14)

X*2

—

—

X

Dauwpuntsensor bij koelwerking

X

X

X

X

Verwarmingswaterbuffer
Verwarmings-/koelwaterbuffer

/

X Aanwezig/noodzakelijk
0 Niet noodzakelijk, echter mogelijk
— Niet mogelijk

Opmerking
Het regelgedrag van de verwarmingscircuitmengklep
met direct aangestuurde mengklepmotor kan
met ”Looptijd mengklep verwarmingscircuit 2015”
aangepast worden.

Functies

Installatiecomponenten van de verwarmings-/koelcircuits
Verwarmings-/koelcircuit
Direct aangestuurd

De warmtepomp ontvangt als warmte- of koelbehoefte
de maximale/minimale waarde van de vraag van alle
verwarmings-/koelcircuits.
Daardoor is de aanvoertemperatuur van het verwarmingscircuit zonder mengklep bij kamerverwarming
eventueel hoger dan nodig. Bij kamerkoeling in combinatie met een verwarmings-/koelwaterbuffer kan de
aanvoertemperatuur voor dit verwarmings-/koelcircuit
evt. lager zijn dan nodig.

Weersafhankelijke regeling
De warmtepompregeling bepaalt de gewenste aanvoertemperatuur uit de geldende gewenste kamertemperatuur (”Kamertemperatuur normaal 2000”
of ”Kamertemperatuur gereduceerd 2001”) en de
gecorrigeerde buitentemperatuur conform de ingestelde stooklijn/koellijn.

5837029

*1
*2

Niet mogelijk in combinatie met inbouwkit met mengklep (”Type opbouwset 7044” op ”1”)
Als er geen buffer voorhanden is, kan ook de aanvoertemperatuursensor van het secundaire circuit worden gebruikt (”Vrijgave aanvoertemp.-sensor koelcircuit 7109” op ”0”).
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Functiebeschrijving
Verwarmingscircuits/koelcircuits (vervolg)
Het niveau en de inclinatie van deze lijnen kunnen met
de volgende parameters aangepast worden:

De kamertemperatuurbijschakeling wordt via ”Kamertemperatuurbijschakeling 200B” geactiveerd.

Stooklijn

De mate van beïnvloeding van de gewenste aanvoertemperatuur wordt met de volgende parameters ingesteld:
■ Kamerverwarming via verwarmings-/koelcircuit:
”Invloed kamertemperatuur-bijschakeling 200A”
■ Kamerkoeling via verwarmings-/koelcircuit, op verwarmings-/koelwaterbuffer aangesloten:
”Invloed kamertemperatuur- bijschakeling koelcircuit 2034”
■ Kamerkoeling via verwarmings-/koelcircuit zonder
buffer/met verwarmingswaterbuffer of via afzonderlijk
koelcircuit:
”Invloed kamertemperatuur-bijschakeling koelcircuit 7104”

Niveau

Inclinatie

”Niveau
stooklijn
2006, 3006,
4006”

”Inclinatie
stooklijn 2007,
3007, 4007”

Stooklijn
■

Alle installatieconfiguraties

■

Zonder buffer

■

Met verwarmingswaterbuffer

■

Met verwarmings-/
koelwaterbuffer

”Niveau koel- ”Inclinatie
lijn 7110”
koellijn 7111”
”Niveau koel- ”Inclinatie
lijn 2040,
koellijn 2041,
3040, 4040”
3041, 4041”

Kamertemperatuurbijschakeling
Een kamertemperatuursensor is noodzakelijk. De in de
afstandsbediening geïntegreerde kamertemperatuursensor wordt via parameter ”Afstandsbediening
2003” geactiveerd.

Kamertemperatuurafhankelijke regeling
De warmtepompregeling bepaalt de gewenste aanvoertemperatuur uit het verschil van de gewenste
kamertemperatuur (”Kamertemperatuur normaal
2000” of ”Kamertemperatuur gereduceerd 2001”)
en de werkelijke waarde. De kamertemperatuurgeregelde regeling kan met ”Kamertemperatuurregeling
2005” ingeschakeld worden.

1 kamertemperatuursensor is noodzakelijk. De in de
afstandsbediening geïntegreerde kamertemperatuursensor wordt via parameter ”Afstandsbediening
2003” geactiveerd.

Verwarmingsgrens en koelgrens
De warmtepomp werkt voor verwarming, ofwel voor
koeling. Kamerverwarming en kamerkoeling in verschillende verwarmings-/koelcircuits is gelijktijdig niet
mogelijk.
Kamerverwarming is enkel vrijgegeven als de gecorrigeerde buitentemperatuur (”Interval voor langdurig
gemiddelde buitentemperatuur 7002”) de koelgrens
niet bereikt. Voor kamerkoeling met de gecorrigeerde
buitentemperatuur de koelgrens overschrijden.

Koelgrens
De koelgrens volgt uit de gewenste kamertemperatuur
plus ”Temperatuurverschil voor berekening koelgrens 7004”.

Verwarmingsgrens
De verwarmingsgrens volgt uit de gewenste kamertemperatuur min ”Temperatuurverschil voor berekening verwarmingsgrens 7003”.
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Verwarmingscircuits/koelcircuits (vervolg)
Omschakeling tussen kamerverwarming en kamerkoeling

Manueel omschakelen
Alleen bij installatie met verwarmings-/koelwaterbuffer
en max. 3 verwarmings-/koelcircuits (installatieconfiguratie 2 op pagina 50)
Voor de omschakeling tussen kamerverwarming en
kamerkoeling moet de werking van de verwarmings-/
koelwaterbuffer manueel omgeschakeld worden
(”Modus buffer 721F”).
Automatisch omschakelen
Alleen bij een van de volgende installatieconfiguraties:
1 verwarmings-/koelcircuit zonder mengklep, zonder
buffer
■ 1 afzonderlijk koudecircuit
■ Installatie met verwarmingswaterbuffer en max. 3
verwarmingscircuits (installatieconfiguratie 1 op
pagina 50)
■ Warmtepomp met inbouwset met mengklep en
installatie met max. 2 verwarmingscircuits (installatieconfiguratie 3 op pagina 50)
■

De warmtepompregeling schakelt automatisch tussen
kamerverwarming en kamerkoeling, afhankelijk van de
gecorrigeerde buitentemperatuur (”Interval voor langdurig gemiddelde buitentemperatuur 7002”).
Om ervoor te zorgen dat korte schommelingen rond de
temperatuurgrenzen niet leiden tot een voortdurende
omschakeling tussen kamerverwarming en kamerkoeling, zijn vaste hysterese-waarden opgeslagen.
Opmerking
■ Bij vorstbescherming is het veiliger ook met korte
schommelingen rekening te houden. Daarom
gebruikt de warmtepompregeling voor het in- en uitschakelen van de vorstbescherming het tijdelijk
gemiddelde van de buitentemperatuur.
■ Bij een aanwezige kamertemperatuursensor is ook
voor de kamertemperatuur een kortstondig gemiddelde beschikbaar. De warmtepompregeling gebruikt
deze waarde voor het verhogen van de kamertemperatuur bij weersafhankelijke regeling of voor kamertemperatuurafhankelijke regeling (”Kamertemperatuurregeling 2005”).

Kamerverwarming inschakelen
Als alle volgende voorwaarden van toepassing zijn,
wordt de kamerverwarming ingeschakeld:
■ De gecorrigeerde buitentemperatuur is lager dan de
verwarmingsgrens: Zie pagina 52.
■ Het werkingsprogramma ”Verwarmen en warm
water” of ”Verwarmen/koelen en WW” is ingeschakeld.
■ In het ”Tijdprog. verwarmen” of ”Tijdprog. verw./
koel.” voor het desbetreffende verwarmings-/koelcircuit is een periode actief.
■ Installatie met verwarmingswaterbuffer: In het ”Tijdprogramma buffer” is een periode actief.
■
/ : Installatie met verwarmings-/koelwaterbuffer (installatieconfiguratie 2 op pagina 50):
In het ”Tijdprogramma buffer” is een periode
actief.
”Modus buffer 721F” staat op ”0”.

Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”
Extra voorwaarde bij weersafhankelijke regeling:
De aanvoertemperatuur ligt onder de gewenste aanvoertemperatuur : Zie pagina 51.

■

Extra voorwaarde bij kamertemperatuurafhankelijke
regeling:
■ De kamertemperatuur ligt onder de gewenste kamertemperatuur: Zie pagina 52.
Opmerking
Als kamerverwarming is ingeschakeld, werkt de CVpomp continu. Bij direct op de warmtepomp aangesloten verwarmings-/koelcircuits zonder mengklep is de
secundaire pomp continu ingeschakeld.
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Kamerverwarming uitschakelen
Bij weersafhankelijke regeling wordt de kamerverwarming in de volgende omstandigheden uitgeschakeld.
■ Aan één van de voorwaarden voor het inschakelen
van de kamerverwarming is niet meer voldaan: zie
hoofdstuk ”Kamerverwarming inschakelen”.
Of
■ De gecorrigeerde buitentemperatuur is 2 K hoger
dan de verwarmingsgrens.
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Afhankelijk van de installatieconfiguratie schakelt de
warmtepompregeling ofwel manueel, ofwel automatisch tussen kamerverwarming en kamerkoeling.

Functiebeschrijving
Verwarmingscircuits/koelcircuits (vervolg)

Kamerkoeling inschakelen
Als alle volgende voorwaarden van toepassing zijn,
wordt de kamerkoeling ingeschakeld:
■ De gecorrigeerde buitentemperatuur overschrijdt de
koelgrens: Zie pagina 52.
■ Het werkingsprogramma ”Verwarmen/koelen en
WW ”is ingeschakeld.
■ In het ”Tijdprogr. verw./koel.” voor het desbetreffende verwarmings-/koudecircuit is een periode met
de werkingsstatus ”Normaal” of ”Constante” actief.
■
/ : ”Vrijgave Active Cooling 71FE” staat
op ”1”.
■
/ : Installatie met verwarmings-/koelwaterbuffer (installatieconfiguratie 2 op pagina 50):
In het ”Tijdprogramma buffer” is een periode
actief.
”Modus buffer 721F” staat op ”1”.

Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”
Extra voorwaarde bij weersafhankelijke regeling:
De aanvoertemperatuur ligt boven de gewenste aanvoertemperatuur: Zie pagina 51.

■

Extra voorwaarde bij kamertemperatuurafhankelijke
regeling:
■ De kamertemperatuur overschrijdt de gewenste
kamertemperatuur: Zie pagina 52.
Opmerking
Als kamerkoeling is ingeschakeld, werkt de CV-pomp
continu. Bij direct op de warmtepomp aangesloten verwarmings-/koelcircuits zonder mengklep is de secundaire pomp continu ingeschakeld.

Kamerkoeling uitschakelen
Bij weersafhankelijke regeling wordt de kamerkoeling
in de volgende omstandigheden uitgeschakeld.
■ Aan één van de voorwaarden voor het inschakelen
van de kamerkoeling is niet meer voldaan: zie hoofdstuk ”Kamerkoeling inschakelen”.
Of
■ De gecorrigeerde buitentemperatuur is 1 K lager dan
de koelgrens.

Bij kamertemperatuurafhankelijke regeling of bij
weersafhankelijke regeling met kamertemperatuurbijschakeling wordt de kamerkoeling onder de volgende
voorwaarden uitgeschakeld:
■ Aan één van de voorwaarden voor het inschakelen
van de kamerkoeling is niet meer voldaan: zie hoofdstuk ”Kamerkoeling inschakelen”.
Of
■
/ : Installatie met verwarmings-/koelwaterbuffer (installatieconfiguratie 2 op pagina 50): De
kamertemperatuur is de 2-voudige ”Hysterese
kamertemperatuur koelcircuit 2037” lager dan de
gewenste kamertemperatuur.
Installatie zonder buffer of met verwarmingswaterbuffer (installatieconfiguratie 1 op pagina 50): De
kamertemperatuur is de 2-voudige ”Hysterese
kamertemperatuur koelcircuit 7107” lager dan de
gewenste kamertemperatuur.
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Bij kamertemperatuurafhankelijke regeling of bij
weersafhankelijke regeling met kamertemperatuurbijschakeling wordt de kamerverwarming onder de volgende voorwaarden uitgeschakeld:
■ Aan één van de voorwaarden voor het inschakelen
van de kamerverwarming is niet meer voldaan: zie
hoofdstuk ”Kamerverwarming inschakelen”.
Of
■ De kamertemperatuur overschrijdt de gewenste
kamertemperatuur met 5 K.
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Verwarmingscircuits/koelcircuits (vervolg)
Werkingsstatus voor kamerverwarming/kamerkoeling
Werkingsstatus

Beschrijving

”Normaal”

De gewenste kamertemperatuur voor kamerverwarming/kamerkoeling is ”Kamertemperatuur normaal 2000”.

”Gereduceerd”

De gewenste kamertemperatuur voor kamerverwarming/kamerkoeling is ”Kamertemperatuur gereduceerd 2001”.

”Constante”

■
■

■

”Stand-by”

Functies

Opmerking
Kamerkoeling is bij deze werkingsstatus niet mogelijk.
Kamerverwarming met ”Max. aanvoertemperatuur verwarmingscircuit 200E”
Kamerkoeling zonder buffer of met bypass-verwarmingswaterbuffer:
Kamerkoeling met ”Min. aanvoertemperatuur koeling 7103”
Kamerkoeling met verwarmings-/koelwaterbuffer:
Kamerkoeling met ”Min. gewenste aanvoertemperatuur koelen 2033”

Deze werkingsstatus is actief als er geen andere werkingsstatus is ingesteld.
Vorstbescherming is actief: zie volgende hoofdstuk.
Opmerking
Kamerkoeling is bij deze werkingsstatus niet mogelijk.

Vorstbescherming
De vorstbeschermingsfunctie voor een verwarmings-/
koelcircuit is alleen actief, als de kamerverwarming
door het werkingsprogramma ”Alleen warm water”
of ”Uitschakelwerking” is uitgeschakeld of de werkingsstatus ”Standby” ingesteld is. De werkingsmodus ”Standby” is ingesteld als in het tijdprogramma
geen periode actief is.
De kamerverwarming is actief als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
■ Kortstondig gemiddelde van de buitentemperatuur is
lager dan de vorstbeschermingsgrens. Deze vorstbeschermingsgrens wordt in de fabriek ingesteld.
■ Kamertemperatuur komt onder 5 °C (parameter ”Afstandsbediening 2003” op ”1”).
■ Aanvoertemperatuur van de installatie lager dan
5 °C.
Bij vorstbescherming worden naast de warmtepomp
de CV-pompen en de secundaire pomp ingeschakeld.

De verwarming bij vorstbescherming eindigt als aan
alle volgende criteria is voldaan:
■ Kortstondig gemiddelde van de buitentemperatuur is
min. 2 K hoger dan de vorstbeschermingsgrens.
■ Kamertemperatuur ligt boven 7 °C (parameter ”Afstandsbediening 2003” naar ”1”).
■ Aanvoertemperatuur van de installatie hoger dan
15 °C.
Opmerking
De vorstbeschermingsgrens is in de fabriek op 1 °C
ingesteld. Deze instelling kan alleen een door
Viessmann gecertificeerde verwarmingsfirma voor
warmtepompen wijzigen.
Opdat de circulatiepompen, aangestuurd door de
warmtepompregeling, niet vast komen te zitten, worden deze dagelijks vanaf 13:00 uur na elkaar gedurende 10 s ingeschakeld (pompkick). De circulatiepompen voor de boilerverwarming of de 3-wegomschakelklep ”Verwarmen tapwaterverwarming” worden dagelijks om 0.00 uur gedurende 30 s ingeschakeld.

Kamerverwarming met extra verwarmingen

5837029

zie ook hoofdstuk ”Extra verwarmingen” op pagina 38.
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Als volgende criteria tegelijk vervuld zijn, voert de
warmtepompregeling ofwel de externe warmteopwekker of de verwarmingswaterdoorstromer tijdens de
kamerverwarming aan:
■ Aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits ligt
gedurende meer dan 4 uur onder de gewenste aanvoertemperatuur.
■ Kamertemperatuur ligt bij geactiveerde kamertemperatuurbijschakeling meer dan 0,5 K onder de
gewenste kamertemperatuur.
■ Extra verwarmingen zijn vrijgegeven voor de kamerverwarming. Aan de betreffende inschakelcriteria is
voldaan:
– Externe warmteopwekker: Zie pagina 39.
– Verwarmingswater-doorstroomtoestel: Zie
pagina 41.

Opmerking
”Voorrang externe verwarmingstoestel/verwarmingswater-doorstroomer 7B01” legt vast welke
extra verwarming met voorrang wordt ingeschakeld
voor de ruimteverwarming. Voor de vorstbescherming
van de verwarmingscircuits worden beide extra verwarmingen tegelijk ingeschakeld.

Kamerverwarming met ventilatietoestel (toevoerluchtverwarming)
Zie pagina 65.

Kamerkoeling via afzonderlijk koelcircuit
Opmerking
Bij installaties met verwarmings-/koelwaterbuffer is de
kamerkoeling via een afzonderlijk koelcircuit niet
mogelijk.
■
■

Alleen mogelijk als geen koeling plaatsvindt via een
verwarmingscircuit (parameter ”Koelcircuit 7101”).
1 kamertemperatuursensor moet altijd voorhanden
zijn:
– Kamertemperatuursensor van de afstandsbediening (”Afstandsbedien. koelcircuit 7116”)
Of
– Apart op de regeling aangesloten kamertemperatuursensor (”Rangering kamertempera-tuursensor apart koelcircuit 7106”).

■
■

Een afzonderlijk koelcircuit wordt doorgaand
gekoeld, onafhankelijk van de koelgrens.
Voor het afzonderlijke koelcircuit kan geen tijdprogramma worden ingesteld.

Opmerking
Het afzonderlijke koelcircuit kan op weersafhankelijke
koelwerking omgeschakeld worden. Hiervoor ”Kamertemperatuurregeling koelcircuit 7105” op ”0” zetten.
Met deze instelling is de permanente koeling met een
gelijkblijvend temperatuurniveau niet gegarandeerd.
We raden daarom aan om het afzonderlijke koelcircuit
altijd kamertemperatuurgeleid te koelen.

Koelfunctie ”natural cooling” (NC)
Voor de koelfunctie ”natural cooling” is de NC-box met
mengklep (accessoire) vereist.
Het temperatuurniveau van de bodem wordt direct
overgedragen aan het koelcircuit. Deze functie is energiebesparend, omdat de compressor is uitgeschakeld.

De aansturing van de koelfunctie gebeurt via de aansluiting 211.5 op de basisprintplaat: Zie pagina 289.
Vereiste parameterinstellingen zonder buffer
”Koelfunctie 7100” op ”2”
Koelcircuit kiezen: ”Koelcircuit 7101”

■
■

Opmerking
In combinatie met een verwarmings-/koelwaterbuffer
is de koelfunctie ”natural cooling” niet mogelijk.
■ De mengklep in de NC-box houdt vooral bij koelen
via vloerverwarmingscircuits de aanvoertemperatuur
boven de dauwpunttemperatuur.

■
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Verwarmingscircuits/koelcircuits (vervolg)
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Koelfunctie ”active cooling” (AC)

/

Bij koeling wordt de warmtepomp reversibel gebruikt
(omkering koudecircuit).

De compressor is in bedrijf. Het koelvermogen wordt
door de modulatie van de warmtepomp aangepast.

Installatie zonder buffer
Het koelwater komt direct in het verwarmings-/koelcircuit of in het afzonderlijke koelcircuit.

■
■

”Koelfunctie 7100” op ”3”
”Koelcircuit 7101” op ”1”

Vereiste parameterinstellingen
”Installatieschema 7000” op ”1” of ”2”
”Vrijgave buffer/open/geslotenverdeler 7200”
op ”0”

Functies

■
■

Installatie met verwarmingswaterbuffer
Beschikt de installatie over een verwarmingswaterbuffer, moet deze tijdens de koeling door een hydraulische bypassschakeling worden overbrugd. Hiervoor
worden twee 3-wegomschakelkleppen in de retour van
de installatie ingebouwd. De aansturing van deze 3wegomschakelkleppen gebeurt via de aansluiting
211.5 op de basisprintplaat: Zie pagina 290.
Om het minimumvolume van de installatie bij kamerkoeling te garanderen, moet in deze bypassschakeling
evt. ook een extra verwarmingswaterbuffer met
beperkt volume geïntegreerd worden, bijv.
Vitocell 100-E.

Opmerking
Slechts 1 koelcircuit is mogelijk.
Vereiste parameterinstellingen
”Vrijgave buffer/open/geslotenverdeler 7200”
op ”1”
■ ”Koelfunctie 7100” op ”3”
■ Koelcircuit kiezen: ”Koelcircuit 7101”

■

Installatie met verwarmings-/koelwaterbuffer
Het koelwater wordt naar de verwarmings-/koelwaterbuffer gebracht, die max. 3 verwarmings-/koelcircuits
voorziet.

■
■

”Koelfunctie 7100” op ”3”
”Koeling 2030” en/of ”Koeling 3030” en/of ”Koeling 4030” op ”2”

■

De gewenste aanvoertemperatuur voor de zwembadverwarming wordt als volgt ingesteld:
– ”Gewenste aanvoertemperatuur externe vraag
730C”
Of
– Analoog spanningssignaal op de ingang ”0 - 10 V”
van de uitbreiding EA1
De hogere waarde wordt gebruikt.

Vereiste parameterinstellingen
”Vrijgave buffer/open/geslotenverdeler 7200”
op ”2”
■ ”Modus buffer 721F” op ”1”
■

Zwembadverwarming

5837029

De warmtepompregeling ondersteunt het verwarmen
van een zwembad.
■ Voor de zwembadverwarming krijgt de warmtepomp
een externe vraag, door temperatuurregelaar voor
zwembad-temperatuurregeling.
■ De aansturing van de zwembadverwarming gebeurt
via de uitbreiding EA1 met KM-BUS.
■ In de toestand bij levering bezit de zwembadverwarming in vergelijking met de kamerverwarming/-koeling en tapwateropwarming de laagste prioriteit.
De prioriteit van de zwembadverwarming tegenover
kamerverwarming/-koeling kan met ”Prioriteit
externe vraag 7019” gewijzigd worden.
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Zwembadverwarming (vervolg)
In warmtepompcascades met vermogensgeregelde
warmtepompen (
/ ) is bovendien de aanvoertemperatuursensor zwembad vereist (aansluiting
F21 op regelaar- en sensorprintplaat). Op basis van
deze aanvoertemperatuur kunnen de warmtepompen in een optimaal vermogensbereik worden
gebruikt.
Een filtercirculatiepomp kan niet via de warmtepompregeling worden aangestuurd.

■

Instelling

”Externe uitbreiding 7010”

”1” of ”3”

”Zwembad 7008”

”1”

Zwembadverwarming in- en uitschakelen
Bij warmtevraag door de temperatuurregelaar voor de
zwembadtemperatuurregeling wordt de warmtepomp
ingeschakeld.
Bij warmtepompcascades kunnen afhankelijk van de
warmtebehoefte de geleidings- en/of volgwarmtepompen ingeschakeld worden.
Opmerking
Het verwarmingswater-doorstroomtoestel en de
externe warmteopwekker kunnen niet worden gebruikt
voor zwembadverwarming.

Bij zwembadverwarming treden de compressoren en
de secundaire pomp in werking. Tegelijk wordt de 3wegomschakelklep ”zwembadverwarming” in de
stand ”Zwembad” geschakeld en de circulatiepomp
voor de zwembadverwarming wordt ingeschakeld. De
buffer wordt niet meer verwarmd.
De zwembadverwarming eindigt onmiddellijk zodra de
warmtevraag door de temperatuurregelaar voor de
zwembadtemperatuurregeling stopt.
Installatievoorbeelden met zwembadverwarming:
www.viessmann-schemes.com

Aansluitingen op uitbreiding EA1
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Uitbreiding EA1
Netaansluiting 1/N/PE 230 V/50 Hz
Aftakdoos (door installateur te verzorgen)
Zekeringen en vermogensrelais voor de circulatiepomp van de zwembadverwarming (accessoire)
E Brug
F 3-wegomschakelklep ”zwembad” (stroomloos: Verwarming buffer)

A
B
C
D

G Circulatiepomp voor de zwembadverwarming

(accessoire)
H Temperatuurregelaar voor zwembadtemperatuur-

regeling (potentiaalvrij contact: 230 V~, 0,1 A,
accessoire)
K Aansluiting op regelaar- en sensorprintplaat
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■

Vereiste vrijgaven
Parameter
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Woningventilatie

Functies

Voor de woningventilatie wordt een Viessmann ventilatietoestel via modbus aan de warmtepompregeling
aangesloten. Daardoor kan de woningventilatie volledig via de warmtepompregeling bediend worden en
kunnen de regelingsparameters ingesteld worden.
Gewijzigde parameters worden aan de in het ventilatietoestel ingebouwde ventilatieregelaar overgedragen.
Ook de inbedrijfstelling (bijvoorbeeld functiecontrole)
en de diagnose (bijvoorbeeld installatie-overzicht, meldingen opvragen) zijn aan de warmtepompregeling
mogelijk.
Vrijgaven
Vitovent
200-C
”Vrijgave Vitovent 7D00”

”2”

200-W

300-C

300-F

”3”

”3”

200-W

300-C

300-F

300-W

”1”

300-W
”3”

Parameter
Vitovent
200-C
■

”7Dxx”

X

X

X

X

X

■

”C1xx”

—

X

X

—

X

300-C

300-F

300-W

Functies
Vitovent
200-C

200-W

■

Gecontroleerde woningventilatie en -ontluchting met
warmterecuperatie

X

X

X

X

X

■

Passief koelen

X

X

X

X

X

■

Passief verwarmen

X

—

—

X

—

■

Toevoerluchtverwarming in combinatie met een ingebouwd hydraulisch naverwarmregister (ventilatiecircuit)

—

—

—

X

—

■

Regeling van de luchtvochtigheid en CO2-concentratie

—

X

X

X

X

Woningventilatie met Vitovent 200-C/300-F
Gecontroleerde woningventilatie en -ontluchting

5837029

Het ventilatietoestel regelt het ventilatietoerental zodanig dat voor elke ventilatietrap een constant luchtdebiet ingesteld wordt. Daardoor leidt het drukverlies van
het leidingsysteem en van de filters niet tot een wijziging van het luchtdebiet.
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Woningventilatie met Vitovent 200-C/300-F (vervolg)
Ventilatietrappen
Ventilatietrap
Functie/werkingsprogramma

Werkingsstatus
in ”Tijdprog. Ventilatie”

Luchtdebiet Vitovent
200-C
300-F

Communicatie onderbroken
Ventilatortoestel uitgeschakeld
0

”Uitschakelwerking”

1

”Spaarwerking”

―

50 m3/h

85 m3/h

0 m3/h

0 m3/h

50 m3/h

85 m3/h

”Basiswerking”
2

”Ventilatie-automaat”

”Gereduceerd”

”Nominaal debiet toevoerlucht 7D0A”
Fabrieksinstelling:
75 m3/h

”Normaal”

3

120 m3/h

”Bovenste grens nominaal debiet toevoerlucht 7D0B”
Fabrieksinstelling:
115 m3/h

”Intensief”

4

”Intensieve werking”

―

170 m3/h

”Debiet intensief ventileren 7D0C”
Fabrieksinstelling:
155 m3/h

Opmerking
Tussen de periodes in het tijdprogramma 'Ventilatie' is
automatisch ”Basiswerking” actief.
Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”
■
■

De ”Intensieve werking” is tot ”Duur intensief
ventileren 7D1B” beperkt.
Vitovent 200-C: Als de ”Intensieve werking” door
een externe schakelaar of toets (badkamerschakelaar) ingeschakeld werd, is de duur tot ”Duur badkamerventilatie 7D3B” beperkt.

Vitovent 300-F: Het luchtdebiet kan in de werkingsstatus ”Normaal” afhankelijk van volgende factoren automatisch aangepast worden:
■ Luchtvochtigheid:
Meting via CO2-/vochtsensor (accessoire)
■ CO2-concentratie:
Meting via CO2-/vochtsensor (accessoire)
Vitovent 200-C: Intensieve werking extern inschakelen
Met een externe schakelaar of toets (badkamerschakelaar) kan ”Intensieve werking” ingeschakeld worden. Deze badkamerschakelaar is aan het ventilatietoestel aangesloten. Om de werking van de badkamerschakelaar te activeren, ”Functie externe 230Vingang ventilatie 7D3A” op ”1” zetten.
Nadat de badkamerschakelaar 2 tot 5 s ingedrukt
werd, wordt de ”Intensieve werking” voor ”Duur
badkamerventilatie 7D3B” ingeschakeld.
60

215 m3/h

Anders wordt de ”Intensieve werking” zo lang ingeschakeld als de badkamerschakelaar ingedrukt is,
max. tot ”Duur badkamerventilatie 7D3B”.
Opmerking
De ”Intensieve werking” kan aan de warmtepompregeling altijd met ”Uitschakelwerking” beëindigd worden.
Warmte- en vochtrecuperatie
In de normale stromingswerking stromen de buitenlucht en de afvoerlucht door de warmtewisselaar. Alle
ingezette warmtewisselaars werken volgens het tegenstroomprincipe. Met dit principe kan de warmte-energie van de afvoerlucht voor het grootste deel op de
koele buitenlucht overgedragen worden zonder dat de
beide luchtstromen zich met elkaar kunnen vermengen.
Als in het ventilatietoestel een enthalpiewarmtewisselaar ingebouwd is, wordt bovenop de warmte-energie
een deel van de luchtvochtigheid aan de toevoerluchtstroom overgedragen. Dit draagt bij tot een gezond
ruimteklimaat.
Het soort warmtewisselaar wordt als volgt ingesteld:
Warmtewisselaar

”Type warmteoverbrenger 7D2E”

Tegenstroomwarmtewisselaar

”0”

Enthalpiewarmtewisselaar

”1”

Tijdens de warmte- en vochtrecuperatie is de bypass
niet actief.
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”Vakantieprogramma”

Functiebeschrijving
Woningventilatie met Vitovent 200-C/300-F (vervolg)

Afstelling van het debiet van toevoer- en afvoerlucht

Debietverschillen > 10 % moeten als volgt gecompenseerd worden:
Vitovent 200-C:
Om het debietverschil te compenseren kunnen de
stuurspanningen van de toevoer- en/of de uitlaatluchtventilator permanent verhoogd of verlaagd worden (”Aanpassing stuurspanning toevoerluchtventilator 7D71” en ”Aanpassing stuurspanning
uitlaatluchtventilator 7D72”).

■

Vitovent 300-F:
”Aanpassing regelspanning 7D27” verhoogt het
luchtdebiet van een ventilator in vergelijking met de
andere permanent. Met ”Ventilator voor aanpassing regelspanning 7D28” wordt vastgelegd of het
luchtdebiet voor de toevoerlucht- of voor de uitlaatluchtventilator wordt verhoogd.
Opmerking
Om onevenwicht te vermijden, wordt tegelijkertijd de
regelspanning van de niet-geselecteerde ventilator
op 10 V min ”Aanpassing regelspanning 7D27”
begrensd. Daardoor verlaagt ook het maximum
luchtdebiet.

■

Op basis van de voorwaarden in het gebouw kan zich
een ongewild debietverschil tussen de toevoerlucht- en
afvoerluchtzijde (disbalance) voordoen, bijvoorbeeld
door verschillende lengtes van de leidingsystemen buitenlucht/toevoerlucht en afvoerlucht/uitlaatlucht.
Opmerking
Voor het bepalen van het debietverschil moeten de
gemeten luchtdebieten van alle toevoerluchtopeningen
worden opgeteld en worden vergeleken met de som
van de luchtdebieten van alle afvoerluchtopeningen.
Montage- en servicehandleiding ventilatietoestel

Passief verwarmen
Bij het passief verwarmen gebruikt het ventilatietoestel
de buitenlucht voor de kamerverwarming.
Hiervoor wordt de buitenlucht niet via de warmtewisselaar geleid, maar via de bypass direct in de kamers
gebracht.

Opmerking
Afhankelijk van de temperatuuromstandigheden zijn
slechts geringe verwarmingsvermogens beschikbaar.
■ Vitovent 300-F: Terwijl de bypass opent of sluit,
wordt ventilatieniveau 1 ingesteld.
■

Voorwaarden voor passief verwarmen
Passief verwarmen AAN

Passief verwarmen UIT

Alle volgende voorwaarden moeten van toepassing
zijn:
■ Buitenluchttemperatuur (luchtinlaat warmtewisselaar)
≥ afvoerluchttemperatuur plus 4 K
■ Afvoerluchttemperatuur ≤ ”Gew. kamertemperatuur
7D08” min 1 K

Eén van de volgende voorwaarden moet van toepassing zijn:
■ Buitenluchttemperatuur (luchtinlaat warmtewisselaar)
≤ afvoerluchttemperatuur plus 3 K
■ Afvoerluchttemperatuur ≥ ”Gew. kamertemperatuur
7D08”
■

Als de kamerkoeling ingeschakeld is:
De kamerkoeling gebeurt via een verwarmings-/
koudecircuit dat ook de geventileerde kamers voorziet (”CV-circuit voor blokkering bypassklep
7D21”).
Hierdoor wordt verhinderd dat via het verwarmings-/
koudecircuit onttrokken warmte door de bypass van
het ventilatietoestel van buiten opnieuw toegevoerd
wordt.

5837029

Als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan,
wordt passief verwarmen niet ingeschakeld (bypass
niet actief):
■ Er is een sensor- of ventilatorstoring opgetreden.
■ Vorstbescherming is actief.
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In de volgende gevallen is de bypass actief:
■ Passief koelen is ingeschakeld: Zie hoofdstuk ”Passief koelen”.
■ Passief verwarmen is ingeschakeld: Zie hoofdstuk ”Passief verwarmen”.
■ Vitovent 200-C: De warmtewisselaar wordt met een
functie ontdooid waarbij de koele buitenlucht via de
bypass voorbij de warmtewisselaar wordt geleid: Zie
hoofdstuk ”Vitovent 200-C: Vorstbescherming ”.

Functiebeschrijving
Woningventilatie met Vitovent 200-C/300-F (vervolg)
■

■

Vitovent 200-C:
Het elektrische voorverwarmregister was binnen de
laatste 10 min ingeschakeld.
Vitovent 300-F:
”Gew. kamertemperatuur 7D08” is minstens 4 K
lager ingesteld dan ”Kamertemperatuur normaal
2000”.

Bij passieve koeling gebruikt het ventilatietoestel de
buitenlucht voor kamerkoeling.
Opmerking
Afhankelijk van de temperatuuromstandigheden zijn bij
het passief koelen slechts geringe koelvermogens
beschikbaar.

Bij het passief koelen wordt de buitenlucht niet via de
warmtewisselaar geleid, maar via de bypass direct in
de kamers gebracht. De bypass opent en sluit automatisch afhankelijk van de volgende omstandigheden:

Vitovent 200-C: Voorwaarden voor passieve koeling
Passief koelen AAN

Passief koelen UIT

Alle volgende voorwaarden moeten van toepassing
Eén van de volgende voorwaarden moet van toepaszijn:
sing zijn:
■ Buitenluchttemperatuur (luchtinvoer warmtewisselaar) ■ Buitenluchttemperatuur (luchtinvoer warmtewisselaar)
≥ afvoerluchttemperatuur minus 3 K
< afvoerluchttemperatuur minus 4 K
■ Buitenluchttemperatuur (luchtinvoer warmtewisselaar) ■ Buitenluchttemperatuur (luchtinvoer warmtewisselaar)
≤ ”Min. toevoerluchttemperatuur voor bypass
> ”Min. toevoerluchttemperatuur voor bypass
7D0F” plus 0,5 K
7D0F” plus 0,5 K
■ Afvoerluchttemperatuur > ”Gew. kamertemperatuur
■ Afvoerluchttemperatuur ≤ ”Gew. kamertemperatuur
7D08” plus 1 K
7D08”
Als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan,
wordt passief koelen niet ingeschakeld (bypass niet
actief):
■ Er is een sensor- of ventilatorstoring opgetreden.
■ Vorstbescherming is actief.
■ Als kamerverwarming ingeschakeld is:
De kamerverwarming vindt plaats via een verwarmingscircuit, dat ook de geventileerde kamers voorziet (”CV-circuit voor blokkering bypassklep
7D21”).
Daarmee wordt verhinderd dat via de verwarmingscircuits toegevoerde warmte via de bypass naar buiten wordt gevoerd.
■ Het elektrische voorverwarmregister was binnen de
laatste 10 min ingeschakeld.
Vitovent 300-F: Voorwaarden voor passieve koeling
Opmerking
Terwijl de bypass opent of sluit, wordt ventilatieniveau
1 ingesteld.
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62

Functiebeschrijving
Woningventilatie met Vitovent 200-C/300-F (vervolg)
Passief koelen UIT

Alle volgende voorwaarden moeten van toepassing
Eén van de volgende voorwaarden moet van toepaszijn:
sing zijn:
■ Buitenluchttemperatuur (luchtinvoer warmtewisselaar) ■ Buitenluchttemperatuur (luchtinvoer warmtewisselaar)
≥ afvoerluchttemperatuur minus 3 K
< afvoerluchttemperatuur minus 4 K
■ Toevoerluchttemperatuur > ”Min. toevoerluchttem■ Toevoerluchttemperatuur ≤ ”Min. toevoerluchttemperatuur voor bypass 7D0F” minus 1,5 K
peratuur voor bypass 7D0F” minus 1,5 K
■ Buitenluchttemperatuur (luchtinvoer warmtewisselaar) ■ Buitenluchttemperatuur (luchtinvoer warmtewisselaar)
≤ ”Min. toevoerluchttemperatuur voor bypass
> ”Min. toevoerluchttemperatuur voor bypass
7D0F” plus 1,5 K
7D0F” plus 1,5 K
■ Afvoerluchttemperatuur > ”Gew. kamertemperatuur
■ Afvoerluchttemperatuur ≤ ”Gew. kamertemperatuur
7D08” plus 1 K
7D08”
Als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan,
wordt passief koelen niet ingeschakeld (bypass niet
actief):
■ Er is een sensor- of ventilatorstoring opgetreden.
■ Vorstbescherming is actief.
■ Als kamerverwarming ingeschakeld is:
De kamerverwarming vindt plaats via een verwarmingscircuit, dat ook de geventileerde kamers voorziet (”CV-circuit voor blokkering bypassklep
7D21”).
Daarmee wordt verhinderd dat via de verwarmingscircuits toegevoerde warmte via de bypass naar buiten wordt gevoerd.
■ ”Gew. kamertemperatuur 7D08” is min. 4 K hoger
ingesteld dan ”Kamertemperatuur normaal 2000”.

Vitovent 200-C: Vorstbescherming
Ontdooifuncties
De verijzingsgraad van de warmtewisselaar wordt
gecontroleerd. Vanaf een bepaalde verijzingsgraad
wordt de gekozen ontdooifunctie ingeschakeld: Zie volgende tabel

De ontdooifunctie wordt met de parameters ”Vrijgave
voorverwarmregister elektrisch 7D01” en ”Strategie passieve vorstbescherming 7D2C” geselecteerd.
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Om de verijzingsgraad te bepalen worden de beide
volgende grootheden beoordeeld en wordt met bijkomende voorwaarden rekening gehouden, bijv. de
inbouwpositie van het ventilatietoestel (”Inbouwpositie 7D2F”).
■ Toerental van de ventilatoren:
Bij toenemende ijsvorming verhoogt het drukverschil
in de warmtewisselaar. Om het luchtdebiet constant
te houden, wordt het toerental van de ventilatoren
automatisch verhoogd. Vanaf een bepaald toerental
wordt van de verijzing van de warmtewisselaar uitgegaan.
■ Toevoerluchttemperatuur:
Door ijsvorming voert de warmtewisselaar minder
warmte van de afvoerlucht naar de buitenlucht af. De
toevoerluchttemperatuur daalt. Vanaf een bepaalde
toevoerluchtdrempel wordt van de verijzing van de
warmtewisselaar uitgegaan.

De bewaking van de verijzing is onder de volgende
omstandigheden actief:
■ De buitenluchttemperatuur is lager dan 2 °C.
■ Gedurende de laatste 15 min was er geen ontdooifunctie ingeschakeld.
■ De ventilatoren zijn ingeschakeld.
■ Geen van de temperatuursensoren in het ventilatietoestel is defect.
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Woningventilatie met Vitovent 200-C/300-F (vervolg)
Zonder elektrisch voorverwarmregister
Ontdooifunctie Beschrijving

Instelling
”7D01”
”7D2C”

Als de warmtewisselaar verijsd is, worden beide ventilatoren uitgeschakeld.

”0”

”0”

Ontdooien via
bypass

Als de warmtewisselaar verijsd is, opent de bypass en de koele buitenlucht wordt voorbij de warmtewisselaar geleid. Daarnaast warmt de afvoerlucht de warmtewisselaar op. Daardoor smelt het ijs en stroomt het
als condenswater weg.

”0”

”1”

”0”

”2”

Functies

Uitschakelen
van de ventilatoren

Opmerking
In de koeler wordende toevoerluchtleidingen kan zich condenswater
vormen.
Bij permanent aanwezige verijzing schakelen beide ventilatoren uit.
Ontdooien door
onevenwicht

Als de warmtewisselaar verijsd is, wordt de toevoerluchtventilator uitgeschakeld. De afvoerlucht warmt de warmtewisselaar op. Daardoor smelt
het ijs en stroomt het als condenswater weg.
Bij permanent aanwezige verijzing schakelen beide ventilatoren uit.

Met elektrisch voorverwarmregister
Ontdooifunctie Beschrijving
Ontdooien via
bypass

Instelling
”7D01”
”7D2C”

Bij verijsde warmtewisselaar wordt het elektrische voorverwarmregister
ingeschakeld en de bypass geactiveerd. Het ijs smelt en stroomt als
condenswater weg.
Als het vermogen van het elektrische voorverwarmregister niet volstaat,
wordt bijkomend het toevoerluchtdebiet stapsgewijs gereduceerd.

”1”

—

Herinschakelen van de ventilatoren

Bij de comfortfunctie vorstbescherming wordt de ijsvorming aan de warmtewisselaar in hoge mate vermeden.
Als ”Vrijgave voorverwarmregister elektrisch 7D01”
op ”2” staat, is deze functie altijd actief.
Het elektrische voorverwarmregister wordt ingeschakeld als het verschil tussen toevoerlucht- en afvoerluchttemperatuur meer dan 4,5 K bedraagt. Daardoor
is de warmtewisselaar van het ventilatietoestel tegen
verijzing beschermd.
Als het vermogen van het elektrische voorverwarmregister bij lage buitenluchttemperaturen niet volstaat,
wordt het toevoerluchtdebiet stapsgewijs verlaagd.
Bij de comfortfunctie vorstbescherming is de bypass
niet actief. De warmterecuperatie blijft ingeschakeld.
Met de comfortfunctie vorstbescherming worden onbehaaglijke inblaastemperaturen vermeden, toch is de
energiebehoefte bij extreme weersomstandigheden
iets hoger dan bij het ontdooien via bypass.

Als de temperatuuromstandigheden bij een actieve
ontdooi- en vorstbeschermingsfunctie tot het uitschakelen van de ventilatoren leiden, kunnen de ventilatoren ten vroegste bij het volgende inschakeltijdstip
opnieuw worden ingeschakeld.
Voorwaarde: De temperatuurvoorwaarden voor het
herinschakelen zijn vervuld.
De inschakeltijdstippen worden met ”Startblokkering
ventilatie periodes deel 1 7D5E” en ”Startblokkering ventilatie periodes deel 2 7D5F” ingesteld.
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Comfortfunctie vorstbescherming
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Vitovent 300-F: Vorstbescherming

Zodra de buitenluchttemperatuur 0 °C onderschrijdt,
schakelt de toevoerluchtventilator uit. De uitlaatluchtventilator loopt verder zodat de warme afvoerlucht de
warmtewisselaar doorstroomt en op deze manier de
ijsvorming aan de uitlaatluchtzijde verhindert. Voor het
uitlaatluchtdebiet wordt de ventilatietrap 1 ingesteld.
Deze vorstbeschermingsfunctie blijft gedurende 2 uur
ingeschakeld. Als na deze 2 h de buitenluchttemperatuur de waarde 0 °C overschrijdt, wordt eerst gedurende 10 min ventilatietrap 1 ingeschakeld. Als de
buitenluchttemperatuur binnen deze 10 min permanent
boven 0 °C blijft, schakelt de voordien actieve ventilatiefunctie opnieuw in. Anders wordt de vorstbeschermingsfunctie voor nog eens 2 uur ingeschakeld.
Opmerking
Bij heel goed afgedichte gebouwen kan het tijdens de
vorstbeschermingsfunctie voorkomen dat het uitlaatluchtdebiet via de toerentalverhoging van de uitlaatluchtventilator constant moet worden gehouden. Als
hierbij het max. toerental gedurende 3 min bereikt
wordt, schakelt ook de uitlaatluchtventilator uit.
Vorstbescherming met elektrisch voorverwarmregister
Om de frequente reducering van het toevoerluchtdebiet of het uitschakelen van de ventilatoren door lage
buitenluchttemperaturen te verminderen, kan een elektrisch voorverwarmregister (accessoire) in de buitenluchtleiding worden gemonteerd. Dat voorverwarmingregister wordt elektrisch op de regelaarprintplaat van
het ventilatietoestel aangesloten.
Wanneer de uitlaatluchttemperatuur lager wordt dan
de gewenste waarde, schakelt het voorverwarmregister in. Het verwarmingsvermogen wordt óf afhankelijk
van de uitlaatlucht- óf van de buitenluchttemperatuur
geregeld, afhankelijk van de vraag welke temperatuur
verder lager wordt dan de bijbehorende gewenste
waarde.

Gewenste waarden:
Uitlaatluchttemperatuur: 3,5 °C
Buitenluchttemperatuur: 2 °C

■
■

Wanneer het voorverwarmregister 10 minuten met
100% verwarmingsvermogen in bedrijf is, wordt onder
de volgende omstandigheden bovendien het ventilatieniveau verlaagd, eventueel tot aan het uitschakelen
van de ventilatoren:
■ Uitlaatluchttemperatuur < 4,5 °C
Of
■ Buitentemperatuur < 3 °C
Opmerking
Wanneer het ventilatieniveau voor vorstbescherming
werd verlaagd, is de regeling van de CO2-concentratie
en de luchtvochtigheid niet actief: Zie pagina 66.
Wanneer het elektrisch vermogen van het voorverwarmregister 10 min lager wordt dan 85 %, wordt de
ventilatietrap stapsgewijs verhoogd, tot het ingestelde
niveau is bereikt:
Vereiste vrijgave
Parameter

Instelling

”Vrijgave voorverwarm- ”1”
register elektrisch 7D01”
Opmerking
Het elektrische voorverwarmregister kan niet worden
gebruikt voor kamerverwarming (toevoerluchtverwarming).
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Vitovent 300-F: Toevoerluchtverwarming
Met het monteren van het hydraulische naverwarmregister (accessoires kan Vitovent 300-F worden
gebruikt voor toevoerluchtverwarming.
Het naverwarmregister van Vitovent 300-F wordt
hydraulisch als verwarmingscircuit A1/VC1 aangesloten (ventilatieverwarmingscircuit). Wanneer in de verwarmingsinstallatie geen buffer aanwezig is, moet de
als accessoire verkrijgbare verwarmingswaterbuffer
(25 l) in Vitovent 300-F worden gemonteerd. Deze verwarmingswaterbuffer voorziet Vitovent 300-F van
warmte en stelt de vereiste ontdooi-energie voor de
warmtepomp ter beschikking.
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Vorstbescherming zonder voorverwarmregister
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Opmerking
Wanneer slechts het ventilatieverwarmingscircuit
A1/VC1 op de warmtepomp is aangesloten
(bijvoorbeeld in passiefhuizen), moet u het volgende in
acht nemen:
■ Verwarmingsvermogen van de warmtepomp moet bij
het maximale vermogen van het naverwarmregister
passen. Anders moet u een buffer met groter volume
gebruiken.
■ De toevoerluchtverwarming kan als exclusieve
warmtebron uitsluitend in gebouwen met isolatiestandaard worden gebruikt, bijvoorbeeld in passiefhuizen.
■ In de ”Uitschakelwerking” vindt geen toevoerluchtopwarming plaats.
Op de volgende voorwaarden moet een buffer met een
groot volume in de verwarmingsinstallatie geïntegreerd
worden. De in Vitovent 300-F ingebouwde verwarmingswaterbuffer is in dat geval niet nodig.
■ Naast het ventilatieverwarmingscircuit A1/VC1 zijn
andere verwarmingscircuits aanwezig.
■ Verwarmingsvermogen van de warmtepomp is groter
dan de maximale capaciteit van het naverwarmregister.

Opmerking
Kamertemperatuurafhankelijke regeling (”Kamertemperatuurregeling 2005” op ”1”) kan bij toevoerluchtopwarming niet worden ingesteld.
■ Om een stofsmeuling en de daarmee verbonden
geurbelasting bij de toevoerluchtverwarming met
Vitovent 300-F te vermijden, mag de toevoerluchttemperatuur niet hoger worden dan 52 °C. Hiertoe
de gewenste aanvoertemperatuur van alle verwarmingscircuits tot maximaal 57 °C begrenzen (”Max.
aanvoertemperatuur verwarmingscircuit 200E,
300E”).

■

Vereiste instellingen
Parameters

Instelling

”Vrijgave naverwarmre- ”1”
gister hydraulisch 7D02”
”Installatieschema
7000”

”1”, ”2”, ”5”, ”6”

Parameter voor extra installatiecomponenten

Zie desbetreffende hoofdstuk.

De gewenste aanvoertemperatuur van het verwarmingscircuit in weersafhankelijke werking volgt dan uit
de gewenste kamertemperatuur (”Kamertemperatuur
normaal 2000” / ”Kamertemperatuur gereduceerd
2001”) en de gedempte buitentemperatuur conform de
ingestelde stooklijn. Zie hoofdstuk ”Verwarmingscircuits/koelcircuit”. Voor de warmteoverdracht moet de
aanvoertemperatuur boven de toevoerluchttemperatuur liggen en daarom wordt de uit de stooklijn
bepaalde gewenste aanvoertemperatuur met 5 K verhoogd.

Bescherming tegen te hoge temperaturen
Wanneer de buitenluchttemperatuur hoger wordt dan
50 °C (bijv. bij een defect van het voorverwarmregister), verhoogt het ventilatortoerental. Daardoor wordt
de overtollige warmte afgevoerd. Vanaf 80 °C wordt
het maximale ventilatortoerental ingesteld.

Vitovent 300-F: Regeling van de luchtvochtigheid en/of CO2-concentratie
Voor de regeling van de luchtvochtigheid en/of CO2concentratie in het gebouw is CO2-/vochtsensor
(accessoire) vereist. Deze sensor wordt in een kamer
gemonteerd.
Het luchtdebiet wordt afhankelijk van de luchtvochtigheid en/of de CO2-concentratie van deze kamer aangepast.

Wanneer de luchtvochtigheid in deze kamer ”Vochtwaarde voor verhoging debiet 7D19” en/of de CO2concentratie ”CO2-waarde voor verhoging debiet
7D18” overschrijdt, wordt het luchtdebiet verhoogd. Bij
te lage waarde wordt het luchtdebiet verlaagd.
Opmerking
Wanneer beide functies (zie volgende tabel) actief zijn,
wordt altijd het hogere luchtdebiet ingesteld.
5837029
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■
■

De regelgrenzen zijn de luchtdebieten van de werkingsstatus ”Gereduc.” en ”Intensief”.
Voor deze functies moet in het tijdprogramma Ventilatie de werkingsstatus ”Normaal” actief zijn.

Vereiste vrijgaven
Functie

Parameters

Instelling

”Vrijgave vochtsensor 7D05”

”1”

Regeling van de CO2-concentratie

”Vrijgave CO2-sensor 7D06”

”1”
Functies

Regeling van de luchtvochtigheid

Woningventilatie met Vitovent 200-W/300-C/300-W
Gecontroleerde woningventilatie en -ontluchting
Regeling van het luchtdebiet
Vitovent 200-W:
Het ventilatietoestel regelt in elke ventilatietrap op
een constant ventilatortoerental. Het werkelijke luchtdebiet van het woningventilatiesysteem is daarom
afhankelijk van het drukverlies van het leidingsysteem en van de filters.
■ Vitovent 300-C/300-W:
Het ventilatietoestel regelt het ventilatietoerental
zodanig dat voor elke ventilatietrap een constant
luchtdebiet ingesteld wordt. Daardoor leidt het drukverlies van het leidingsysteem en van de filters niet
tot een wijziging van het luchtdebiet.
■

Ventilatietrappen
Ventilatietrap
Functie/werkingsprogramma

De actueel geldige ventilatietrap wordt óf via de werkingsstatus in het tijdprogramma, het ingestelde werkingsprogramma of via de gekozen functie ingesteld.

Werkingsstatus
Luchtdebiet Vitovent
in ”Tijdprog. Ventila- 200-W
300-C
tie”

Communicatie onderbroken

Luchtdebiet van de laatst actieve ventilatietrap

Ventilatortoestel uitgeschakeld
0

”Uitschakelwerking”

1

”Spaarwerking”

―

”Basiswerking”
”Vakantieprogramma”
2

”Ventilatie-automaat”

3

4

5837029

”Intensieve werking”

300-W

0%

0 m3/h

0 m3/h

”Basisventilatie C109”
Fabrieksinstelling:
15 %
30 m3/h

50 m3/h

”Gereduceerd”

”Gereduceerde ventilatie C10A”
Fabrieksinstelling:
25 %
75 m3/h
100 m3/h

”Normaal”

”Normale ventilatie C10B”
Fabrieksinstelling:
50 %
100 m3/h 150/200 m3/h

”Intensief”

”Intensieve ventilatie C10C”
Fabrieksinstelling:
75 %
125 m3/h 225/300 m3/h

―

Opmerking
Tussen de periodes in het tijdprogramma 'Ventilatie' is
automatisch ”Basiswerking” actief.

Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”
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Het luchtdebiet kan in de werkingsstatus ”Normaal”
en ”Gereduc.” afhankelijk van de volgende factoren
automatisch aangepast worden:
■ Luchtvochtigheid:
Meting via centrale vochtsensor (accessoire)
■ Luchtvochtigheid:
Meting via CO2-/vochtsensor (accessoire)
■ CO2-concentratie:
Meting via CO2-/vochtsensor (accessoire)
Warmte- en vochtrecuperatie
In de normale stromingswerking stromen de buitenlucht en de afvoerlucht door de warmtewisselaar. Alle
ingezette warmtewisselaars werken volgens het tegenstroomprincipe. Met dit principe kan de warmte-energie van de afvoerlucht voor het grootste deel op de
koele buitenlucht overgedragen worden zonder dat de
beide luchtstromen zich met elkaar kunnen vermengen.
Als in het ventilatietoestel een enthalpiewarmtewisselaar ingebouwd is, wordt bovenop de warmte-energie
een deel van de luchtvochtigheid aan de toevoerluchtstroom overgedragen. Dit draagt bij tot een gezond
ruimteklimaat.
Tijdens de warmte- en vochtrecuperatie is de bypass
niet actief.
Voor het passief koelen wordt de bypass ingeschakeld:
Zie hoofdstuk ”Passief koelen”.

Opmerking
Voor het bepalen van het debietverschil moeten de
gemeten luchtdebieten van alle toevoerluchtopeningen
worden opgeteld en worden vergeleken met de som
van de luchtdebieten van alle afvoerluchtopeningen.
Montage- en servicehandleiding ventilatietoestel
Debietverschillen > 10 % moeten als volgt gecompenseerd worden:
Vitovent 200-W:
■ Het luchtdebiet voor de toevoerlucht en afvoerlucht
kan voor elke ventilatietrap afzonderlijk ingesteld
worden, bijv. ”Normale ventilatie C10B” voor het
toevoerluchtdebiet en ”Normale ventilatie tweede
ventilatorkanaal C18B” voor het afvoerluchtdebiet.
Vitovent 300-C/300-W:
Om de compensatie van debietverschillen tussen
toevoerlucht- en afvoerluchtzijde vrij te geven,
moet ”Onevenwicht toegelaten C1A2” op ”1”
staan.
Met ”Vastgelegd onevenwicht C1A3” kan de verhoging of verlaging van het toevoerluchtdebiet
tegenover het afvoerluchtdebiet ingesteld worden.

■

Afstelling van het debiet van toevoer- en afvoerlucht
Op basis van de voorwaarden in het gebouw kan zich
een ongewild debietverschil tussen de toevoerlucht- en
afvoerluchtzijde (disbalance) voordoen, bijvoorbeeld
door verschillende lengtes van de leidingsystemen buitenlucht/toevoerlucht en afvoerlucht/uitlaatlucht.

Passief koelen
Bij passieve koeling gebruikt het ventilatietoestel de
buitenlucht voor kamerkoeling.
Opmerking
Afhankelijk van de temperatuuromstandigheden zijn bij
het passief koelen slechts geringe koelvermogens
beschikbaar.

Vereiste vrijgave
Parameter

Instelling

”Bypass werking C1A0”

”0”

Bij het passief koelen wordt de buitenlucht niet via de
warmtewisselaar geleid, maar via de bypass direct in
de kamers gebracht. De bypass opent en sluit automatisch afhankelijk van de volgende omstandigheden:
5837029
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De ”Intensieve werking” is tot ”Duur intensief ventileren 7D1B” beperkt.
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Voorwaarden voor passieve koeling
Passief koelen UIT

Alle volgende voorwaarden moeten van toepassing
zijn:
■ Buitenluchttemperatuur (luchtinlaat warmtewisselaar)
> 7 °C
■ Afvoerluchttemperatuur > ”Gew. kamertemperatuur
C108” plus 2 K
■ Afvoerluchttemperatuur > buitenluchttemperatuur

Eén van de volgende voorwaarden moet van toepassing zijn:
■ Buitenluchttemperatuur (luchtinlaat warmtewisselaar)
≤ 6,5 °C
■ Afvoerluchttemperatuur ≤ ”Gew. kamertemperatuur
C108” plus 0,5 K
■ Afvoerluchttemperatuur ≤ buitenluchttemperatuur min
0,5 K
Functies

Passief koelen AAN

Als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan,
wordt passief koelen niet ingeschakeld (bypass niet
actief):
■ Als kamerverwarming ingeschakeld is:
De kamerverwarming vindt plaats via een verwarmingscircuit, dat ook de geventileerde kamers voorziet (”CV-circuit voor blokkering bypassklep
7D21”).
Daarmee wordt verhinderd dat via de verwarmingscircuits toegevoerde warmte via de bypass naar buiten wordt gevoerd.
■ ”Gew. kamertemperatuur C108” is min. 4 K hoger
ingesteld dan ”Kamertemperatuur normaal 2000”.

Koelen via aardwarmtewisselaar
Onafhankelijk van de positie van de in het ventilatietoestel ingebouwde bypassklep kan de buitenlucht
door een aardwarmtewisselaar (door de installateur te
plaatsen) geleid worden. Daardoor koelt de buitenlucht
in het warme jaargetijde door de bodem af.
Als de buitenlucht ”Maximumtemperatuur aardwarmtewisselaar C1AB” overschrijdt, geeft de 3wegomschakelklep (door de installateur te plaatsen)
het traject door de aardwarmtewisselaar vrij. Onder
deze temperatuur stroomt de buitenlucht ongekoeld
direct in het ventilatietoestel.

Vereiste vrijgave 3-wegomschakelklep (door de
installateur te plaatsen)
Parameter
Instelling
”Voorverwarmregister
C101”

”65” of ”81”

Vorstbescherming met af fabriek ingebouwd elektrisch voorverwarmregister
De ventilatietoestellen beschikken af fabriek over een
ingebouwd elektrisch voorverwarmregister.
Als de buitentemperatuur gedurende meer dan 5 min
onder –1,5 °C daalt, schakelt het af fabriek ingebouwde elektrische voorverwarmregister in. Bij
Vitovent 300-W wordt als extra inschakelcriterium de
druk in de uitlaatluchtleiding bewaakt.

Voorwaarde: In de buitenluchtleiding is geen bijkomend elektrisch voorverwarmregister voorhanden: Zie
volgende hoofdstuk.
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Het vermogen van het af fabriek ingebouwde elektrische voorverwarmregister wordt zo geregeld dat volgende buitenluchttemperaturen bereikt worden:
■ Vitovent 200-W: 0 °C
■ Vitovent 300-C: 4 °C
■ Vitovent 300-W: –1,5 °C

Als de betreffende buitenluchttemperatuur bij max. verwarmingsvermogen niet bereikt wordt, vermindert ter
bescherming van de warmtewisselaar bijkomend het
luchtdebiet.
■ Onevenwicht druk is toegestaan (”Vastgelegd
onevenwicht C1A3” op ”1”):
Alleen het toevoerluchtdebiet wordt gereduceerd.
■ Onevenwicht druk is niet toegestaan (”Vastgelegd
onevenwicht C1A3” op ”0”):
Toevoerlucht- en afvoerluchtdebiet worden gereduceerd.
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Einde van de vorstbeschermingsfunctie
Bij buitenluchttemperaturen boven –1,5 °C wordt eerst
het luchtdebiet stapsgewijs opnieuw tot de oorspronkelijke waarde verhoogd. Vervolgens wordt het vermogen
van het elektrische voorverwarmregister gereduceerd
en het voorverwarmregister wordt evt. uitgeschakeld.

Het extra elektrische voorverwarmregister (accessoire)
wordt in de buitenluchtleiding ingebouwd.
Als het vermogen van het af fabriek ingebouwde voorverwarmregister voor het bereiken van de betreffende
buitenluchttemperatuur (–1,5 °C, 0 °C, 4 °C) niet volstaat, wordt het extra elektrische voorverwarmregister
ingeschakeld. Het luchtdebiet wordt pas gereduceerd
als het verwarmingsvermogen van beide voorverwarmregisters niet volstaat.

Vereiste vrijgave
Parameters
”Voorverwarmregister
C101”

Instelling
”17” of ”81”

Einde van de vorstbeschermingsfunctie
Zie hoofdstuk ”Vorstbescherming met af fabriek ingebouwd elektrisch voorverwarmregister”.

Vorstbescherming met aardwarmtewisselaar
Voor de voorverwarming kan de buitenlucht door een
aardwarmtewisselaar (door de installateur te plaatsen)
geleid worden.
Als de buitenlucht ”Minimumtemperatuur aardwarmtewisselaar C1AB” onderschrijdt, geeft de 3-wegomschakelklep (door de installateur te plaatsen) het traject door de aardwarmtewisselaar vrij. Boven deze
temperatuur stroomt de buitenlucht zonder voorverwarming direct in het ventilatietoestel.

Vereiste vrijgave 3-wegomschakelklep (door de
installateur te plaatsen)
Parameter
Instelling
”Voorverwarmregister
C101”

”65” of ”81”

Bescherming tegen te hoge temperaturen
Als de buitenluchttemperatuur 60 °C overschrijdt,
schakelt de ventilatieregelaar beide ventilatoren of
alleen de toevoerluchtventilator uit (”Onevenwicht
toegelaten C1A2”).

Regeling van de luchtvochtigheid en/of CO2-concentratie
Voor de regeling van de luchtvochtigheid en/of CO2concentratie in het gebouw zijn volgende sensoren
vereist:
■ CO2-/vochtsensor: Montage in een kamer
Het luchtdebiet wordt afhankelijk van de luchtvochtigheid en/of de CO2-concentratie van deze kamer
aangepast.
■ Centrale vochtsensor: Montage in de centrale
afvoerluchtleiding (verzamelleiding)
Het luchtdebiet wordt afhankelijk van de luchtvochtigheid van alle kamers aangepast.

Luchtvochtigheid/CO2-regeling in de kamer
Als de luchtvochtigheid in de kamer ”Min. spanning
ingang 2 C1C1” en/of de CO2-concentratie ”Min.
spanning ingang 1 C1B1” overschrijdt, wordt het
luchtdebiet verhoogd. Bij te lage waarde wordt het
luchtdebiet verlaagd.
Opmerking
■ Wanneer beide functies tegelijk actief zijn, wordt
altijd het hogere luchtdebiet ingesteld.
■ Als tegelijk de regeling van de luchtvochtigheid via
een centrale vochtsensor actief is: De regeling via de
centrale vochtsensor heeft voorrang.
5837029
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Functiebeschrijving
Woningventilatie met Vitovent 200-W/300-C/300-W (vervolg)
Vereiste vrijgaven
Functie

Parameters

Instelling

Vrijgave voor de verwerking van analoge
signalen aan de ingang van het ventilatietoestel

”Functie ingang 1 C1B0”

”1”

Regeling van de CO2-concentratie

”Min. spanning ingang 1 C1B1”

”40” (≙ 4 V)

Regeling van de luchtvochtigheid

”Min. spanning ingang 2 C1C1”

”80” (≙ 8 V)

Centrale luchtvochtigheidsregeling
Functies

Als de luchtvochtigheid in de centrale afvoerluchtleiding (verzamelleiding) stijgt, wordt ”Intensieve werking” ingeschakeld. Na het verminderen van de luchtvochtigheid wordt de oorspronkelijke ventilatietrap
opnieuw ingesteld. Het aanspreekgedrag van deze
luchtvochtigheidsregeling wordt via ”Gevoeligheid
vochtsensor C1A6” ingesteld.
Vereiste vrijgaven
Functie

Parameters

Instelling

Centrale vochtsensor

”Vochtsensor C105”

”1”

Gevoeligheid

”Gevoeligheid vochtsensor C1A6”

≠ ”0”

Fotovoltaïsch systeem
U kunt de door het fotovoltaïsch systeem opgewekte
stroom gebruiken voor de werking van de compressor
en voor andere componenten van de verwarmingsinstallatie (gebruik eigen stroom of eigen energieverbruik).
Daartoe moeten de hoeveelheden elektrische energie,
die voor het gebruik van eigen stroom ter beschikking
staan, aan de warmtepompregeling worden doorgegeven. Voor de koppeling van de gegevens met het fotovoltaïsche systeem zijn de volgende mogelijkheden
beschikbaar:
■ Energiemeter (accessoire) wordt via Modbus op de
warmtepompregeling aangesloten.
■ Fotovoltaïsch systeem wordt via een Smart Home
System op de warmtepompregeling aangesloten,
bijv. Vitocomfort 200 (accessoire).
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Voor het gebruik van eigen stroom kunnen de volgende functies van de verwarmingsinstallatie worden
vrijgegeven:
■ Tapwaterverwarming
■ Verwarmen buffer
■ Kamerverwarming
■ Koeling verwarmings-/koelwaterbuffer
■ Kamerkoeling

Voor het gebruik van eigen stroom wordt het regelgedrag van de warmtepompregeling aangepast:
■ De inschakelpunten van vrijgegeven functies kunnen
op basis van een behoefteprognose worden
vervroegd.
De tijdstippen worden zodanig gekozen dat voldoende stroom van het fotovoltaïsch systeem ter
beschikking staat. Evt. begint de verwarming van
installatiecomponenten ook buiten de ingestelde
periodes van het tijdprogramma.
■

De gewenste temperaturen worden aangepast.
Bovendien worden de inschakelhystereses met de
helft beperkt.
Zo kan meer elektrische energie van het fotovoltaïsch systeem in de vorm van thermische energie
worden opgeslagen.
Opmerking
– Alle veiligheidsrelevante temperatuurgrenzen,
bijvoorbeeld ”Max. warmwatertemperatuur
6006”, gelden ook bij gebruik van eigen stroom.
– De gewenste temperaturen kunnen ook via Smart
Grid aangepast worden. Als gebruik van eigen
stroom en Smart Grid tegelijk actief zijn, geldt telkens de hoogste aanpassing van de gewenste
waarde: zie hoofdstuk ”Smart Grid”.

Behalve de compressor worden bij het gebruik van
eigen stroom ook de aan de warmtepompregeling aangesloten componenten door stroom uit de fotovoltaïsche installatie voorzien, bijv. de secundaire pomp.
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Fotovoltaïsch systeem (vervolg)
Bij vermogensgeregelde warmtepompen wordt het
vermogen van de compressor automatisch aan de
door het fotovoltaïsch systeem opgewekte hoeveelheid energie aangepast. Zo wordt voorkomen dat
voor de werking van de warmtepomp stroom uit het
net moet worden gehaald.
Opmerking
De automatische aanpassing van het compressorvermogen is bij warmtepompcascades niet mogelijk.

Voorbeeld:
Verhoging gewenste waarde van de tapwaterverwarming bij gebruik van eigen stroom

ϑ A B

CD
E

K

F

Functies

■

t

H
G
Afb. 12

A Temperatuurverloop warmwaterboiler zonder

gebruik van eigen stroom
B Temperatuurverloop warmwaterboiler met gebruik

van eigen stroom
C ”Gewenste warmwatertemp. 6000”
D Aangepaste gewenste warmwatertemperatuur

warmwaterboiler
E Verminderde inschakelhysterese
F ”Hysterese WW-temperatuur warmtepomp

6007”
G Tapwaterverwarming zonder gebruik van eigen

stroom
H Tapwaterverwarming met gebruik van eigen

stroom
K ”Verhoging gew. temp. warmwaterbuffer PV

7E21”
Parameter voor vrijgave en aanpassing gewenste waarde
Functie
Vrijgave

Aanpassing gewenste waarde

Tapwaterverwarming

”Vrijgave eigenenergieverbr. voor
gew. WW-temperatuur 2 7E10”

―

”Vrijgave eigen energieverbr. voor
warmwaterbereiding 7E11”

”Verhoging gew. temp. warmwaterbuffer PV 7E21”

Verwarming buffer

”Vrijgave eigenenergieverbr. voor
warmwaterbuffer 7E12”

Max. ”Verhoging gew. temp. verwarmingswaterbuffer PV 7E22”

Kamerverwarming

”Vrijgave eigenenergieverbr. voor
stoken 7E13”

”Verhoging gew. kamertemperatuur
PV 7E23”

Koeling verwarmings-/koelwater- ”Vrijgave eigenenergieverbr. voor
buffer
koelwaterbuffer 7E16”

”Verlaging gew. koelwater-buffertemperatuur PV 7E26”

Kamerkoeling

”Verlaging gew. kamertemperatuur
PV 7E25”

5837029

”Vrijgave eigenenergieverbr. voor
koelen 7E15”
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Functiebeschrijving
Fotovoltaïsch systeem (vervolg)
Gebruik eigen stroom actieveren
■

■

Het aan het net geleverde elektrisch vermogen is
gedurende een bepaalde periode groter dan het
elektrische vermogen van de warmtepomp.
”Uitschakelmodus” en ”Vakantieprogramma” zijn
niet actief.

Vermogensaanpassing
Om te vermijden dat de compressor tijdens het gebruik
van eigen stroom uit het net stroom moet halen, wordt
het compressorvermogen automatisch aangepast aan
het actueel beschikbare elektrische vermogen van het
fotovoltaïsche systeem. Hiervoor ”Aandeel ext.
stroom 7E02” op een waarde tussen ”0” en ”9”
instellen.

Deze vermogensaanpassing is actief als aan beide
volgende voorwaarden is voldaan:
■ De niet aangepaste gewenste temperaturen zijn
bereikt. De warmtepomp is in werking om de aangepaste gewenste waarden te bereiken.
■ Het aan het net geleverde elektrische vermogen is
hoger dan het minimumvermogen van de compressor.

Tapwaterverwarming
De gewenste temperatuur voor de tapwateropwarming
bij het gebruik van eigen stroom is ”Gewenste warmwatertemperatuur 6000” plus ”Verhoging gew.
temp. warmwaterbuffer PV 7E21”.
De verwarming van de warmwaterboiler begint, als
aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
■ Gebruik van eigen stroom is actief (zie ”Gebruik van
eigen stroom activeren”).
■ De temperatuur in de warmwaterboiler is een waarde
ter grootte van de verminderde inschakelhysterese
lager dan de aangepaste gewenste temperatuur.
■ Binnen de volgende 24 uur is in het ”Tijdprogramma Warm water” minstens 1 periode ingesteld.

Rekening houden met gebruikersgedrag
De inschakeltijdstippen voor de tapwaterverwarming
worden in het protocol opgenomen en geëvalueerd. Zo
registreert de warmtepompregeling het gebruikersgedrag.
Hiermee kan bij de tapwaterverwarming bij gebruik van
eigen stroom rekening gehouden worden. Hierdoor
kan de tapwaterverwarming ingeschakeld worden als
op basis van de gebruikersstatistiek gedurende de volgende uren tapwaterbehoefte verwacht wordt.
Een door Viessmann gecertificeerde verwarmingsfirma
voor warmtepompen kan deze functie activeren.
Het inschakeltijdstip voor de volgende tapwaterverwarming wordt vervroegd als het aan het net geleverde
elektrische vermogen ”Drempel elektr. vermogen
7E04” overschrijdt.
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Ook de statistische analyse van het gebruikersgedrag
kan als bijkomend inschakelcriterium dienen: Zie
hoofdstuk ”Rekening houden met het gebruikersgedrag”.
Bij vermogensafhankelijke compressoren blijkt het
gewenste vermogen van de compressor direct uit de
ter beschikking staande energie van het fotovoltaïsch
systeem. Hierdoor werkt de compressor evt. ook buiten het efficiënte vermogensbereik.
Als de verhoogde gewenste temperatuur in de warmwaterboiler is bereikt, eindigt de tapwateropwarming
met gebruik van eigen stroom.

Opmerking
Wanneer tijdens het opwarmen van de warmwaterboiler de voorwaarden voor het gebruik van eigen stroom
niet meer zijn vervuld (zie ”Gebruik eigen stroom activeren”), wordt de opwarming voortgezet tot aan het
bereiken van de ”Gewenste warmwatertemperatuur
6000”. Hiertoe worden de warmtepomp en eventueel
vereiste bijverwarmingen met stroom uit het net
gevoed. Er wordt geen rekening meer gehouden met
het verhogen van de gewenste temperatuur.
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De optimalisering van het gebruik van eigen stroom
wordt door de warmtepompenregeling automatisch
geactiveerd, indien alle volgende voorwaarden van
toepassing zijn:
■ ”Vrijgave eigen energieverbruik PV 7E00” staat
op ”1” of ”2”.
■ Gewenste functie is vrijgegeven: zie voorgaande
tabel.

Functiebeschrijving

De tapwaterverwarming kan vervroegd worden, ook
als de volgende voorwaarden eigenlijk geen tapwaterverwarming toestaan:
■ De temperatuurvoorwaarde aan de boilertemperatuursensor is niet vervuld: Zie pagina 42.
■ Volgens het tijdprogramma is de tapwaterverwarming uitgeschakeld.

Wanneer het vermogen van de warmtepomp niet voldoende is, wordt bovendien het CV-water-doorstroomtoestel met stroom uit het fotovoltaïsch systeem ingeschakeld.
Als ”2e gewenste warmwatertemperatuur 600C”
bereikt is, eindigt de verwarming van de warmwaterboiler met gebruik van eigen stroom.

De warmwaterboiler wordt enkel verwarmd indien
daartoe voldoende elektrisch vermogen van het fotovoltaïsch systeem te verwachten is.

Opmerking
Wanneer tijdens het opwarmen van de warmwaterboiler de voorwaarden voor het gebruik van eigen stroom
niet meer zijn vervuld (zie ”Gebruik eigen stroom activeren”), wordt de opwarming voortgezet tot aan het
bereiken van de ”2e gewenste warmwater- temperatuur 600C”. Hiertoe worden de warmtepomp en eventueel vereiste bijverwarmingen met stroom uit het net
gevoed.

Verwarming op 2e gewenste warmwatertemperatuur
Met ”Vrijgave eigen energieverbr. voor gew. WWtemperatuur 2 7E10” op ”1” wordt de warmwaterboiler uiterlijk iedere 7 dagen met stroom van het fotovoltaïsch systeem volledig opgewarmd tot ”2e gewenste
warmwater- temperatuur 600C”.
De verwarming begint, als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
■ Gebruik van eigen stroom is actief (zie ”Gebruik van
eigen stroom activeren”).
■ Het op de energiemeter geregistreerde elektrische
vermogen van het fotovoltaïsch systeem overschrijdt ”Drempel elektr. vermogen 7E04”
■ Het dagmaximum aan geleverd elektrisch vermogen
wordt in de volgende tijd verwacht.

Verwarming buffer
Als het elektrisch vermogen van het fotovoltaïsch systeem de ”Drempel elektr. vermogen 7E04” overschrijdt, verhoogt de gewenste buffertemperatuur
met ”Verhoging gew. temp. CV-waterbuffer PV
7E22”.
Voor de bufferverwarming met een verhoogde
gewenste buffertemperatuur moet aan de volgende
voorwaarden zijn voldaan:
■ Gebruik van eigen stroom is actief: Zie ”Gebruik van
eigen stroom activeren”.
■ De buffertemperatuur is een waarde ter grootte van
de verminderde inschakelhysterese lager dan de
verhoogde gewenste buffertemperatuur.
■ Binnen korte tijd wordt een warmteaanvraag van de
CV-circuits verwacht. Voor deze prognose wordt het
buitentemperatuurverloop van de vorige dag geëvalueerd.
■ In het ”Tijdprogramma buffer” is gedurende de volgende 5 h 1 periode actief.

Als de verhoogde gewenste buffertemperatuur op de
retourtemperatuursensor secundair circuit bereikt is,
eindigt de verwarming van de buffer met gebruik van
eigen stroom.
Opmerking
Wanneer tijdens de bufferverwarming de voorwaarden voor het gebruik van eigen stroom niet meer zijn
vervuld (zie ”Gebruik eigen stroom activeren”), is de
verhoging van de gewenste buffertemperatuur niet
meer werkzaam. De verwarming wordt voortgezet tot
de normale gewenste buffertemperatuur is bereikt.
Hiertoe worden de warmtepomp en eventueel vereiste
bijverwarmingen met stroom uit het net gevoed.
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Fotovoltaïsch systeem (vervolg)
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Functiebeschrijving
Fotovoltaïsch systeem (vervolg)
Kamerverwarming

De kamerverwarming begint, als aan alle volgende
voorwaarden is voldaan:
■ Gebruik van eigen stroom is actief (zie ”Gebruik van
eigen stroom activeren”).
■ Er is warmteaanvraag van de CV-circuits.
■ In het ”Tijdprog. verwarmen” is 1 periode actief.

Als er geen warmteaanvraag van de CV-circuits meer
is, wordt de kamerverwarming met gebruik van eigen
stroom uitgeschakeld.
Opmerking
Wanneer tijdens de kamerverwarming de voorwaarden voor het gebruik van eigen stroom niet meer zijn
vervuld (zie ”Gebruik eigen stroom activeren”), wordt
de verwarming voortgezet. De warmtepomp en eventueel vereiste bijverwarmingen worden met stroom uit
het net gevoed. Er wordt geen rekening meer gehouden met de verhoging van de gewenste temperatuur.

Koeling verwarmings-/koelwaterbuffer
Als het elektrisch vermogen van het fotovoltaïsch systeem de ”Drempel elektr. vermogen 7E04” overschrijdt, vermindert de gewenste buffertemperatuur
met ”Verlaging gew. koelwater-buffertemperatuur
PV 7E26”, zoverre daarbij ”Minimumtemperatuur
koelwaterbuffer 722A” niet onderschreden wordt.
Voor de koeling van de verwarmings-/koelwaterbuffer
met een verminderde gewenste buffertemperatuur
moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
■ Gebruik van eigen stroom is actief: Zie ”Gebruik van
eigen stroom activeren”.
■ De buffertemperatuur overschrijdt de verminderde
gewenste buffertemperatuur.
■ Binnen korte tijd wordt een koelaanvraag van de verwarmings-/koelcircuits verwacht. Voor deze prognose wordt het buitentemperatuurverloop van de
vorige dag geëvalueerd.
■ In het ”Tijdprogramma buffer” is gedurende de volgende 5 h 1 periode actief.

Als de verminderde gewenste buffertemperatuur op de
retourtemperatuursensor secundair circuit bereikt is,
eindigt de koeling van de verwarmings-/koelwaterbuffer met gebruik van eigen stroom.
Opmerking
Wanneer tijdens de koeling van de verwarmings-/
koelwaterbuffer de voorwaarden voor het gebruik van
eigen stroom niet meer zijn vervuld (zie ”Gebruik eigen
stroom activeren”), is de vermindering van de
gewenste buffertemperatuur niet meer werkzaam. De
koeling wordt voortgezet tot de normale gewenste buffertemperatuur is bereikt. Hiertoe wordt de warmtepomp met stroom uit het net gevoed.

Kamerkoeling
”Kamertemperatuur normaal normaal 2000” wordt
met ”Verlaging gew. kamer- temperatuur PV 7E25”
verlaagd.

Opmerking
Wanneer tijdens de kamerkoeling de voorwaarden
voor het gebruik van eigen stroom niet meer zijn vervuld (zie ”Gebruik eigen stroom activeren”), wordt de
kamerkoeling voortgezet. De warmtepomp krijgt
stroom uit het net. Er wordt geen rekening meer
gehouden met de verlaging van de gewenste temperatuur.
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De kamerkoeling begint als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
■ Gebruik van eigen stroom is actief: Zie ”Gebruik van
eigen stroom activeren”.
■ Er is koelbehoefte.
■ In ”Tijdprogramma verwarmen/koelen” is een
periode actief.

Als er geen koelbehoefte meer is, wordt de kamerkoeling met gebruik van eigen stroom uitgeschakeld.
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”Kamertemperatuur normaal 2000” of ”Kamertemperatuur gereduceerd 2001” worden verhoogd met
een waarde ter grootte van ”Verhoging gew. kamertemperatuur PV 7E23”.
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Meldingen opvragen
Bij alle meldingen knippert het bijbehorende meldingssymbool op het display.
Met OK wordt de meldingstekst en meldingscode
getoond: zie ”Overzicht van de meldingen”.

Aanwijzing
Buitensensor

18

Blok. door energiebedr.

C5

■
■

De aansluiting groepsalarmmelding wordt geactiveerd.
Melding via communicatie-inrichting mogelijk, bijv.
Vitocom

Waarschuwing ” ”
Het apparaat werkt beperkt. De oorzaak van de waarschuwing moet verholpen worden.
Aanwijzing ” ”
Het toestel werkt correct. De opmerking moet wel worden gerespecteerd.
Meldingen bevestigen en bevestigde meldingen
opnieuw oproepen

Bevestigen met

Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”

OK

Afb. 13

Opmerking
Als u een signaalinrichting (bijvoorbeeld een claxon)
heeft aangesloten, wordt deze signaalinrichting door
het accepteren van de storingsmelding uitgeschakeld.
■ Als de storing pas op een later tijdstip kan worden
verholpen, verschijnt de storingsmelding de volgende dag opnieuw. De signaalinrichting (indien aanwezig) wordt opnieuw ingeschakeld.

■

Betekenis van de meldingen
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Storing ” ”
■ Daarnaast knippert de rode storingsindicator op de
warmtepompregeling.
■ De installatie is niet meer in normale werking. De
storing moet zo snel mogelijk worden verholpen.
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Meldingen opvragen (vervolg)
Meldingen in het meldingsoverzicht uitlezen
■
■
■

Opmerking
Het servicemenu blijft actief tot het met ”Service
beëindigen?” wordt gedeactiveerd of er gedurende
30 min. geen bediening plaatsvindt.

In het meldingsoverzicht kunnen meldingen niet
bevestigd worden.
De meldingen worden in chronologische volgorde
opgesomd. De laatste melding staat bovenaan.
Er worden maximaal 30 gegevens opgeslagen.

1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Meldingsoverzicht”
3. Met OK meer informatie over de gewenste melding
opvragen.

Configuratiefout

B

03

Waarschuwing opgenomen
02
08.03.2012
10:28 uur
De configuratie van de installatie
is niet correct.
Verkeerd installatieschema,
Verder met
Afb. 14
A Meldingscode
B Extra code
■
■

Niet bij alle meldingen aanwezig
Verschillende betekenissen mogelijk, afhankelijk
van de melding

Overzicht van de meldingen
Alle meldingen zijn met een 2-cijferige meldingscode duidelijk gemarkeerd.

02 Datafout basisinst
Oorzaak

Maatregel

Toestand bij levering hersteld na vaststellen van datafout.

Installatie weer configureren.

5837029
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A
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Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
03 Configuratiefout
Beperkte of geen functie van de warmtepomp en/of
van de CV-installatie
Extra code aflezen
De 2-cijferige extra code bevat meer informatie (extra
meldingen). Elke plaats is een hexadecimale waarde.
Uit de hexadecimale waarde kunt u het aantal extra
meldingen aflezen, volgens de volgende tabel.
Hexadecimale waarde van de extra code
0
1
2
3
4
5
6
7

1

—

X

—

X

—

X

—

X

2

—

—

X

X

—

—

X

X

4

—

—

—

—

X

X

X

X

8

—

—

—

—

—

—

—

—

Waarden uit volgend voorbeeld
1. 1e en 2e positie van de hexadecimale extra code
aflezen.
2. nummers van de extra meldingen uit de vorige
tabel aflezen.
3. Alle extra meldingen uit de beide volgende tabellen
aflezen.

8

9

A

B

C

—

X

—

—

—

X

D

E

—

X

X

X

—

—

X

X

F

—

X

—

X

—

—

X

X

—

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instandhouding

Nr. extra
melding

Voorbeeld:
Voor ”03 Configuratiefout” afgelezen extra
code: ”3C”
Uit vorige tabel afgelezen nummers van de extra meldingen:
■ 1e positie (”3”): 1 + 2
■ 2e positie (”C”): 4 + 8
Uit de volgende tabellen afgelezen extra meldingen:
1: Verkeerd installatieschema voor kamerverwarming...
2: ”Min. zuigdruk 5086” hoger ingesteld...
4: Cascade via LON is ingesteld (”Cascadeaansturing 700A” op ”2”), hoewel...
8: Parameter voor circulatiepompen...

Extra meldingen voor configuratiefouten
1e positie van de extra code
Extra melding
Oorzaak
1e positie
1

Verkeerd installatieschema voor kamerverwarming via
ventilator

Bijbehorende parameters
controleren en aanpassen.
Evt. toestand bij levering
”Min. zuigdruk 5086” hoger ingesteld dan ”Grensherstellen (reset) en instalwaarde lage druk 5099”
latie weer configureren.
”Bivalentietemperatuur externe warmtegenerator
Als de storingsoorzaak niet
7B02” lager ingesteld dan ”Uitschakelgrens warmtekan worden verholpen, een
pomp bivalente werking 7B0F”
door Viessmann gecertifiParameter ijsbuffer/zonne-luchtabsorber niet correct
ceerde verwarmingsfirma
■ Verkeerde zonneregeling ingesteld (”Type solarrevoor warmtepompen inforgeling 7A00”).
meren.
■ Uitbreiding AM1 niet vrijgegeven (”Externe uitbreiding 7010”)
■ Koelwaterbuffer gelijktijdig vrijgegeven

2
4

8

5837029

Maatregel

Waarden voorbeeld
79

Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
2e positie van de extra code
Extra melding
Oorzaak
2e positie
1
2

Verkeerd installatieschema (bevat niet ondersteund
verwarmingscircuit)

Bijbehorende parameters
controleren en aanpassen.
Evt. toestand bij levering
Parameter koelcircuit niet correct
herstellen (reset) en instal■ Kamertemperatuursensor koelen voor niet aanwezilatie weer configureren.
ge afstandsbediening ingesteld
Als de storingsoorzaak niet
■ ”Max. aanvoertemperatuur verwarmingscircuit
200E” kleiner ingesteld dan ”Min. aanvoertempera- kan worden verholpen, een
door Viessmann gecertifituur koeling 7103”
ceerde verwarmingsfirma
■ Koelen voor niet aanwezig CV-/koelcircuit ingesteld
voor warmtepompen infor■ Aanvoertemperatuursensor koelcircuit niet vrijgegemeren.
ven
■

Instandhouding

■

4

Maatregel

”Active cooling” ingesteld, hoewel niet ondersteund
door warmtepomp
Voor een verwarmings-/koudecircuit is koeling ingesteld, hoewel de via KM-BUS aangestuurde mengklep niet voor koelwerking geschikt is.

Cascade via LON
Zoals bij 1 en 2
”Cascadeaansturing 700A” op ”2”, hoewel ”Vrijgave communicatiemodule LON 7710” niet op ”1”
staat.
■ 4 volgwarmtepompen ingesteld (”Aantal volgende
warmtep. 7029” op ”4”) en externe warmteopwekker via LON ingesteld (”Vrijgave ketel- temperatuursensor 7B12” op ”1” of ”2”)

■

8

Parameter voor circulatiepomp met PWM-regeling niet
correct ingesteld.

Waarden voorbeeld

04 E-verwarm.geblokkeerd
De verwarmingswaterdoorstromer wordt niet ingeschakeld, ook niet bij vorstbescherming.

!

Opgelet
Als de compressor niet inschakelt, is de vorstbescherming van de installatie evt. niet gewaarborgd.
Vorstbescherming door de installateur te plaatsen.

Oorzaak

Maatregel

De aanvraag ”Secundair circuit gevuld?” bij de vrijgave van de verwarmingswaterdoorstromer werd
met ”Nee” bevestigd.
”Vrijgave verwarmingswater- doorstromer 7900”
staat automatisch op ”2”.

Secundair circuit vullen en ontluchten. Aansluitend verwarmingswaterdoorstromer vrijgeven: ”Vrijgave verwarmingswater- doorstromer 7900” op ”1” zetten.
Opvraging ”Secundair circuit gevuld?” met ”Ja” bevestigen.

Extra code

Oorzaak

Maatregel

Laatste melding uit meldingsoverzicht koelcircuit

Foutmelding van de koelcircuitregelaar

”Diagnose” ”Koelcircuit”
dingsoverzicht” opvolgen.

80

”Mel-
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05 Koelcircuit

Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
07 Koelcircuit
Extra code

Oorzaak

Maatregel

Laatste melding uit meldingsoverzicht koelcircuit

Melding van de koelcircuitregelaar
warmtepomp 1e trap

”Diagnose” ”Koelcircuit”
dingsoverzicht” opvolgen.

”Mel-

09 Energiemeter PV
Gebruik van eigen stroom via fotovoltaïsch systeem
niet mogelijk.
Storing aan de aangesloten energiemeter
Fase 1
Fase 2
Fase 3

”01”

X

”02”
”03”

X

”04”
”05”

X
X

X

”06”
”07”

Energiemeter door elektricien laten controleren.

X
X

Maatregel

Instandhouding

Extra code

X

X

X

X

X

0E Ventilatietoestel
”Basiswerking” wordt ingeschakeld of ventilator
schakelt uit, afhankelijk van de storingsoorzaak.
Extra code

Oorzaak

Laatste melding uit meldingsoverzicht ventilatie

■

■
■

Maatregel

Kortsluiting/onderbreking temperatuursensoren ventilator
Registratie CO2-signaal gestoord
Communicatie met ventilator gestoord

”Diagnose” ”Ventilatie” ”Meldingsoverzicht” opvolgen.

0F Ventilatietoestel
Extra code

Oorzaak

Maatregel

Laatste melding uit meldingsoverzicht ventilatie

Melding van de ventilatieregelaar van ”Diagnose” ”Ventilatie” ”Melhet ventilatietoestel
dingsoverzicht” opvolgen.

10 Buitentemp.sensor
Voor de berekening van de gewenste aanvoertemperatuur wordt een buitentemperatuur van –40 °C
gebruikt.
Maatregel

Kortsluiting buitentemperatuursensor

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan stekker F0 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.
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Oorzaak
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Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
18 Buitentemp.sensor
Voor de berekening van de gewenste aanvoertemperatuur wordt een buitentemperatuur van –40 °C
gebruikt.
Oorzaak

Maatregel

Onderbreking buitentemperatuursensor

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan stekker F0 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

20 Aanvoersens. secundair
■

Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting aanvoertemperatuursensor secundair circuit

Weerstandswaarde (Pt500A) aan stekker F8 of aan
klemmen X25.9/X25.10 controleren: Zie ”Regelaar- en
sensorprintplaat”.

21 Retoursens. secundair
■
■

Werking op temperatuur van de aanvoertemperatuursensor secundair circuit min 5 K.
Als de aanvoer- en de retourtemperatuursensor
secundair circuit tegelijk defect zijn, schakelt de
warmtepomp uit. Na 24 h verschijnt de melding ”A9
Warmtepomp”.

Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting retourtemperatuursensor secundair circuit

Weerstandswaarde (Pt500A) aan klemmen X25.11/
X25.12 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

24 Zuiggas revers. Temp.
■
■

Verwarming:
Warmtepomp blijft in werking.
Koelwerking:
Compressor schakelt uit.

Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting zuiggastemperatuursensor reversibel

Weerstandswaarde (Pt500A) aan klemmen X25.15/
X25.16 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

25 Temp.sens. vloeib. gas
Compressor schakelt uit.
5837029
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■

Werking met temperatuur van de retourtemperatuursensor secundair circuit plus 5 K.
Wanneer de aanvoertemperatuursensoren en de
retourtemperatuursensor secundair circuit gelijktijdig
defect zijn, verschijnt de melding ”A9 Warmtepomp” en de warmtepomp schakelt uit.
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Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting temperatuursensor vloeibaar gas

Weerstandswaarde (Pt500A) aan klemmen X25.17/
X25.18 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

■

■

Werking met aanvoertemperatuursensor secundair
circuit in toestel (indien voorhanden), bijv. bij
Vitocal 300-A, type AWO 301.B25 tot B60.
Of
Werking met temperatuur van de retourtemperatuursensor secundair circuit plus 5 K.
Wanneer de aanvoertemperatuursensoren en de
retourtemperatuursensor secundair circuit gelijktijdig
defect zijn, verschijnt de melding ”A9 Warmtepomp” en de warmtepomp schakelt uit.

Oorzaak

Maatregel

Onderbreking aanvoertemperatuursensor secundair cir- Weerstandswaarde (Pt500A) aan stekker F8 of aan
cuit
klemmen X25.9/X25.10 controleren: Zie ”Regelaar- en
sensorprintplaat”.

29 Retoursens. secundair
■
■

Werking op temperatuur van de aanvoertemperatuursensor secundair circuit min 5 K.
Als de aanvoer- en de retourtemperatuursensor
secundair circuit tegelijk defect zijn, schakelt de
warmtepomp uit. Na 24 h verschijnt de melding ”A9
Warmtepomp”.

Oorzaak

Maatregel

Onderbreking retourtemperatuursensor secundair circuit

Weerstandswaarde (Pt500A) aan klemmen X25.11/
X25.12 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

2C Zuiggas revers. Temp.
■
■

Verwarming:
Warmtepomp blijft in werking.
Koelwerking:
Compressor schakelt uit.
Maatregel

Onderbreking zuiggastemperatuursensor reversibel

Weerstandswaarde (Pt500A) aan klemmen X25.15/
X25.16 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

5837029

Oorzaak
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28 Aanvoersens. secundair

Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
2D Temp.sens. vloeib. gas
Compressor schakelt uit.
Oorzaak

Maatregel

Onderbreking temperatuursensor vloeibaar gas

Weerstandswaarde (Pt500A) aan klemmen X25.17/
X25.18 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

30 Aanvoersensor primair
■

Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting aanvoertemperatuursensor primair circuit
(luchtinlaat of grondmedium intrede warmtepomp)

Weerstandswaarde (Pt500A) aan klemmen X25.1/
X25.2 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

31 Retoursensor primair
■
■

Werking op temperatuur van de aanvoertemperatuursensor primair circuit minus 2 K.
Wanneer de aanvoer- en retourtemperatuursensoren
primair circuit gelijktijdig defect zijn, verschijnt de
melding ”A9 Warmtepomp” en de warmtepomp
schakelt uit.

Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting retourtemperatuursensor primair circuit
(lucht- of grondmediumuitlaat warmtepomp)

Weerstandswaarde (Pt500A) aan klemmen X25.3/
X25.4 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

32 Verdampertemp.sensor
■
■

Geen kamerverwarming en kamerkoeling, alleen ontdooien
Om de verdamper te ontdooien, wordt de luchtuitlaattemperatuursensor gebruikt.

Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting luchtinlaattemperatuursensor verdamper

■

■

Vitocal 200-A, type AWCI-AC 201.A:
Weerstandswaarde Pt500A aan de aansluiting van de
EEK-printplaat controleren: Zie ”EEK-printplaat [2]”.
Vitocal 100-S/111-S
Weerstandswaarde NTC 15 kΩ aan de aansluiting op
de hoofdprintplaat buitenunit controleren: Zie ”Hoofdprintplaat [7] / [7-1]”.

5837029
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■

Werking op temperatuur van de retourtemperatuursensor primair circuit plus 3 K.
Wanneer de aanvoer- en retourtemperatuursensoren
primair circuit gelijktijdig defect zijn, verschijnt de
melding ”A9 Warmtepomp” en de warmtepomp
schakelt uit.
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36 Verw. gastemperatuursensor 1
Compressor 1 in een 2-trapskoelcircuit wordt uitgeschakeld.
Oorzaak

Maatregel

De uitschakelgrens voor de verwarmingsgastemperatuur op compressor 1 is overschreden.

■

■

Oliepeil in de compressor controleren. Eventueel olie
bijvullen.
Controleren of er te veel olie in de olieafscheider is.
Koelcircuit evt. door een koeltechnicus laten controleren.

37 Verw. gastemperatuursensor 2

Oorzaak

Maatregel

De uitschakelgrens voor de verwarmingsgastemperatuur op compressor 2 is overschreden.

■

■

Oliepeil in de compressor controleren. Eventueel olie
bijvullen.
Controleren of er te veel olie in de olieafscheider is.
Koelcircuit evt. door een koeltechnicus laten controleren.

38 Aanvoersensor primair
■
■

Werking op temperatuur van de retourtemperatuursensor primair circuit plus 3 K.
Wanneer de aanvoer- en retourtemperatuursensoren
primair circuit gelijktijdig defect zijn, verschijnt de
melding ”A9 Warmtepomp” en de warmtepomp
schakelt uit.

Oorzaak

Maatregel

Onderbreking aanvoertemperatuursensor primair circuit Weerstandswaarde (Pt500A) aan klemmen X25.1/
(luchtinlaat of grondmedium intrede warmtepomp)
X25.2 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

39 Retoursensor primair
■
■

Werking op temperatuur van de aanvoertemperatuursensor primair circuit minus 2 K.
Wanneer de aanvoer- en retourtemperatuursensoren
primair circuit gelijktijdig defect zijn, verschijnt de
melding ”A9 Warmtepomp” en de warmtepomp
schakelt uit.

Oorzaak

Maatregel

Onderbreking retourtemperatuursensor primair circuit
(luchtuitlaat of grondmedium uittrede warmtepomp)

Weerstandswaarde (Pt500A) aan klemmen X25.3/
X25.4 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

3A Verdampertemp. sensor
■

5837029

■

Geen kamerverwarming en kamerkoeling, alleen ontdooien
Om de verdamper te ontdooien, wordt de luchtuitlaattemperatuursensor gebruikt.
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Compressor 2 in een 2-trapskoelcircuit wordt uitgeschakeld.

Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
Oorzaak

Maatregel

Onderbreking luchtinlaattemperatuursensor verdamper

■

■

Weerstandswaarde Pt500A aan de aansluiting van de
EEK-printplaat controleren: Zie ”EEK-printplaat [2]”).
Vitocal 100-S/111-S:
Weerstandswaarde NTC 15 kΩ aan de aansluiting op
de hoofdprintplaat buitenunit controleren: Zie ”Hoofdprintplaat [7] / [7-1]”.

40 Aanvoersensor VC2

Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting aanvoertemperatuursensor CV-circuit met
mengklep M2/VC2

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan stekker F12 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

41 Aanvoersensor VC3
Mengklep CV-circuit M3/VC3 gaat dicht.
Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting aanvoertemperatuursensor CV-circuit met
mengklep M3/VC3

Sensor controleren: Zie montageaanwijzing Uitbreidingsset mengklep.

43 Aanvoersensor instal.
■

■

Aanvoertemperatuur CV-circuit A1/VC1 wordt via
retourtemperatuursensor van de warmtepomp geregeld; geen vorstbescherming voor dit CV-circuit.
Regeling aanvoertemperatuur externe warmteopwekker: ter vervanging wordt de temperatuursensor
van de buffer gebruikt.

Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting aanvoertemperatuursensor installatie (na
buffer)

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan stekker F13 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

44 Aanvoersensor koeling
Als ”Vrijgave aanvoertemp.- sensor koelcircuit
7109” op ”0” staat, is koelwerking mogelijk, anders
geen koeling.
Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting aanvoertemperatuursensor koelcircuit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan stekker F14 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

48 Aanvoersensor VC2
Mengklep CV-circuit M2/VC2 gaat dicht.
Oorzaak

Maatregel

Onderbreking aanvoertemperatuursensor CV-circuit
met mengklep M2/VC2

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan stekker F12 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.
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Mengklep CV-circuit M2/VC2 gaat dicht.

Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
49 Aanvoersensor VC3
Mengklep CV-circuit M3/VC3 gaat dicht.
Oorzaak

Maatregel

Onderbreking aanvoertemperatuursensor CV-circuit
met mengklep M3/VC3

Sensor controleren: Zie montageaanwijzing Uitbreidingsset mengklep.

4B Aanvoersensor instal.

■

Aanvoertemperatuur CV-circuit A1/VC1 wordt via
retourtemperatuursensor van de warmtepomp geregeld; geen vorstbescherming voor dit CV-circuit.
Mengklep externe verwarmingstoestel opent niet.

Oorzaak

Maatregel

Onderbreking aanvoertemperatuursensor installatie (na
buffer)

■

■

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan stekker F13
controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.
Wanneer aanvoertemperatuursensor installatie niet
vereist is: controleren of deze sensor per vergissing
geactiveerd is (”Gemeenschappelijke aanvoertemperatuursensor installatie 701B”).

4C Aanvoersensor koeling
Als ”Vrijgave aanvoertemp.- sensor koelcircuit
7109” op ”0” staat, is koelwerking mogelijk, anders
geen koeling.
Oorzaak

Maatregel

Onderbreking aanvoertemperatuursensor koelcircuit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan stekker F14 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

50 Boilersensor boven
■
■

Wanneer uitsluitend de bovenste boilertemperatuursensor aanwezig is: Geen tapwateropwarming
Wanneer een extra onderste temperatuursensor is
ingebouwd: Tapwateropwarming mogelijk, inschakelen en uitschakelen via deze sensor

Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting boilertemperatuursensor boven

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan stekker F6 of op
klemmen X25.5/X25.6 controleren: Zie ”Regelaar- en
sensorprintplaat”.

52 Boilersensor onder
■

5837029

■

Wanneer uitsluitend de onderste boilertemperatuursensor aanwezig is: Geen tapwateropwarming
Wanneer bovendien een bovenste temperatuursensor is ingebouwd: Tapwateropwarming mogelijk,
inschakelen en uitschakelen via deze sensor
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■
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Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting boilertemperatuursensor onder

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan stekker F7 of op
klemmen X25.7/X25.8 controleren: Zie ”Regelaar- en
sensorprintplaat”.

58 Boilersensor boven
■

Oorzaak

Maatregel

Onderbreking boilertemperatuursensor boven

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan stekker F6 of op
klemmen X25.5/X25.6 controleren: Zie ”Regelaar- en
sensorprintplaat”.

5A Boilersensor onder
■
■

Wanneer uitsluitend de onderste boilertemperatuursensor aanwezig is: Geen tapwateropwarming
Wanneer bovendien een bovenste temperatuursensor is ingebouwd: Tapwateropwarming mogelijk,
inschakelen en uitschakelen via deze sensor

Oorzaak

Maatregel

Onderbreking boilertemperatuursensor onder

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan stekker F7 of op
klemmen X25.7/X25.8 controleren: Zie ”Regelaar- en
sensorprintplaat”.

60 Buffertemp.sensor
Bij kamerverwarming:
■ Buffer wordt eenmaal per uur verwarmd.
■ De verwarming wordt uitgeschakeld als de temperatuur aan de retourtemperatuursensor secundair circuit de gewenste waarde voor de verwarming van de
buffer bereikt.

Bij kamerkoeling met verwarmings-/koelwaterbuffer:
■ Verwarmingswater-/koelbuffer wordt eenmaal per uur
verwarmd.
■ De koeling wordt uitgeschakeld als de temperatuur
aan de retourtemperatuursensor secundair circuit de
gewenste waarde voor de koeling van de verwarmings-/koelwaterbuffer bereikt.

Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting buffertemperatuursensor

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan stekker F4 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

63 Keteltemp. sensor ext.
■

■

Mengklep externe warmteopwekker opent volledig
onmiddellijk na het inschakelen van de externe
warmteopwekker.
Vorstbescherming van de externe warmteopwekker
is niet actief.

5837029
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■

Wanneer uitsluitend de bovenste boilertemperatuursensor aanwezig is: Geen tapwateropwarming
Wanneer een extra onderste temperatuursensor is
ingebouwd: Tapwateropwarming mogelijk, inschakelen en uitschakelen via deze sensor
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Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting keteltemperatuursensor externe warmteopwekker

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan stekker F20 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

65 Bufferuitvoertemp.
Werking op temperatuur van de aanvoertemperatuursensor secundair circuit van de volgwarmtepomp
Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting/onderbreking bufferuitvoertemperatuursensor

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan stekker F23 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

Werking op temperatuur van de aanvoertemperatuursensor secundair circuit van de volgwarmtepomp
Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting/onderbreking aanvoertemperatuursensor
zwembad

Weerstandswaarde (NTC 20 kΩ) aan stekker F21 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

68 Buffertemp.sensor
Bij kamerverwarming:
■ Buffer wordt eenmaal per uur verwarmd.
■ De verwarming wordt uitgeschakeld als de temperatuur aan de retourtemperatuursensor secundair circuit de gewenste waarde voor de verwarming van de
buffer bereikt.

Bij kamerkoeling met verwarmings-/koelwaterbuffer:
■ Verwarmingswater-/koelbuffer wordt eenmaal per uur
verwarmd.
■ De koeling wordt uitgeschakeld als de temperatuur
aan de retourtemperatuursensor secundair circuit de
gewenste waarde voor de koeling van de verwarmings-/koelwaterbuffer bereikt.

Oorzaak

Maatregel

Onderbreking buffertemperatuursensor

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan stekker F4 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

6B Keteltemp.sensor ext.
■

■

Mengklep externe warmteopwekker opent volledig
onmiddellijk na het inschakelen van de externe
warmteopwekker.
Vorstbescherming van de externe warmteopwekker
is niet actief.

Oorzaak

Maatregel

Onderbreking keteltemperatuursensor externe warmteopwekker

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan stekker F20 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

6E Aanvoersens. Cond.
Geen kamerkoeling, geen ontdooien
Max. aanvoertemperatuur in het secundaire circuit:
Retourtemperatuur secundair circuit plus 5 K

5837029

■
■
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66 Zwembad aanvoert.

Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting/onderbreking aanvoertemperatuursensor
secundair circuit vóór verwarmingswater-doorstroomtoestel

Weerstandswaarde (Pt500A) aan de aansluiting X25.3/
X25.4 controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

70 Kamertemp.sens. VC1
■

Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting kamertemperatuursensor verwarmingscircuit zonder mengklep A1/VC1

Afstandsbediening controleren. Evt. afstandsbediening
vervangen: Zie montage- en servicehandleiding ”Vitotrol”.

71 Kamertemp.sens. VC2
■
■
■

Geen vorstbescherming via ruimtetemperatuursensor
Geen kamertemperatuurbijschakeling
Geen kamertemperatuurafhankelijke regeling

Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting kamertemperatuursensor CV-circuit met
mengklep M2/VC2

Afstandsbediening controleren. Evt. afstandsbediening
vervangen: Zie montage- en servicehandleiding ”Vitotrol”.

72 Kamertemp.sens. VC3
■
■
■

Geen vorstbescherming via ruimtetemperatuursensor
Geen kamertemperatuurbijschakeling
Geen kamertemperatuurafhankelijke regeling

Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting kamertemperatuursensor CV-circuit met
mengklep M3/VC3

Afstandsbediening controleren. Evt. afstandsbediening
vervangen: Zie montage- en servicehandleiding ”Vitotrol”.

73 Kamertemp.sens. SKK
Geen koeling
Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting kamertemperatuursensor koudecircuit

Weerstand (NTC 10 kΩ) aan stekker F16 (zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”) of aan de afstandsbediening
controleren.

5837029

Instandhouding

■
■

Geen vorstbescherming via ruimtetemperatuursensor
Geen kamertemperatuurbijschakeling
Geen kamertemperatuurafhankelijke regeling
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Overzicht van de meldingen (vervolg)
78 Kamertemp.sens. VC1
■
■
■

Geen vorstbescherming via ruimtetemperatuursensor
Geen kamertemperatuurbijschakeling
Geen kamertemperatuurafhankelijke regeling

Oorzaak

Maatregel

Onderbreking kamertemperatuursensor verwarmingscircuit zonder mengklep A1/VC1

Afstandsbediening controleren. Evt. afstandsbediening
vervangen: Zie montage- en servicehandleiding ”Vitotrol”.

■
■
■

Geen vorstbescherming via ruimtetemperatuursensor
Geen kamertemperatuurbijschakeling
Geen kamertemperatuurafhankelijke regeling

Oorzaak

Maatregel

Onderbreking kamertemperatuursensor CV-circuit met
mengklep M2/VC2

Afstandsbediening controleren. Evt. afstandsbediening
vervangen: Zie montage- en servicehandleiding ”Vitotrol”.

7A Kamertemp.sens. VC3
■
■
■

Geen vorstbescherming via ruimtetemperatuursensor
Geen kamertemperatuurbijschakeling
Geen kamertemperatuurafhankelijke regeling

Oorzaak

Maatregel

Onderbreking kamertemperatuursensor CV-circuit met
mengklep M3/VC3

Afstandsbediening controleren. Evt. afstandsbediening
vervangen: Zie montage- en servicehandleiding ”Vitotrol”.

7B Kamertemp.sens. SKK
Geen koeling
Oorzaak

Maatregel

Onderbreking kamertemperatuursensor koudecircuit

Weerstand (NTC 10 kΩ) aan stekker F16 (zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”) of aan de afstandsbediening
controleren.

90 Zonnemodule sensor 7

5837029

Geen aansturing van het op stekker sS van de zonneregelingsmodule, type SM1 aangesloten apparaat (circulatiepomp of 3-weg-omschakelklep)
Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting temperatuursensor / op de zonneregelingsmodule, type SM1

Sensor & aan zonneregelingsmodule, type SM1 controleren: Zie montage- en servicehandleiding Zonneregelingsmodule, type SM1.
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Instandhouding

79 Kamertemp.sens. VC2

Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
91 Zonnemodule sensor 10
Geen aansturing van het op stekker sS van de zonneregelingsmodule, type SM1 aangesloten apparaat (circulatiepomp of 3-weg-omschakelklep)
Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting temperatuursensor aÖ op de zonneregelingsmodule, type SM1

Sensor aÖ aan zonneregelingsmodule, type SM1 controleren: Zie montage- en servicehandleiding Zonneregelingsmodule, type SM1.

94 Boil.sens. zon.-energ.

Oorzaak

Maatregel

Kortsluiting buffertemperatuursensor op de zonneregelingsmodule, type SM1

Sensor % aan zonneregelingsmodule, type SM1 controleren: Zie montage- en servicehandleiding Zonneregelingsmodule, type SM1.

98 Zonnemodule sensor 7
Geen aansturing van het op stekker sS van de zonneregelingsmodule, type SM1 aangesloten apparaat (circulatiepomp of 3-weg-omschakelklep)
Oorzaak

Maatregel

Onderbreking temperatuursensor / op de zonneregelingsmodule, type SM1

Sensor & aan zonneregelingsmodule, type SM1 controleren: Zie montage- en servicehandleiding Zonneregelingsmodule, type SM1.

99 Zonnemodule sensor 10
Geen aansturing van het op stekker sS van de zonneregelingsmodule, type SM1 aangesloten apparaat (circulatiepomp of 3-weg-omschakelklep)
Oorzaak

Maatregel

Onderbreking temperatuursensor aÖ op de zonneregelingsmodule, type SM1

Sensor aÖ aan zonneregelingsmodule, type SM1 controleren: Zie montage- en servicehandleiding Zonneregelingsmodule, type SM1.

9A Collectortemp.sensor
Geen tapwateropwarming door zonne-energie met
zonneregelingsmodule, type SM1
Oorzaak

Maatregel

Onderbreking collectortemperatuursensor zonneregelingsmodule, type SM1

Sensor & aan zonneregelingsmodule, type SM1 controleren: Zie montage- en servicehandleiding ”Zonneregelingsmodule, type SM1”.
5837029

Instandhouding

Geen tapwaterverwarm. door zonne-energie met zonneregelingsmodule, type SM1
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Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
9C Boil.sens. zon.-energ.
Geen tapwateropwarming door zonne-energie met
zonneregelingsmodule, type SM1
Oorzaak

Maatregel

Onderbreking boilertemperatuursensor op de zonneregelingsmodule, type SM1

Sensor % aan zonneregelingsmodule, type SM1 controleren: Zie montage- en servicehandleiding Zonneregelingsmodule, type SM1.

9E Delta-T-bew. zonnes.
Geen tapwateropwarming door zonne-energie met
zonneregelingsmodule, type SM1

■

■

Te weinig of geen debiet in het zonnecircuit
Of
Temperatuurbewaker is actief geworden.

Maatregel
Zonnecircuitpomp sF aan zonneregelingsmodule,
type SM1 controleren: Zie montage- en servicehandleiding Zonneregelingsmodule, type SM1.

9F Interne fout zonnes.
Geen tapwateropwarming door zonne-energie met
zonneregelingsmodule, type SM1
Oorzaak

Maatregel

Storing zonneregelingsmodule, type SM1

Zonneregelingsmodule, type SM1 vervangen.

A0 Ventilatie. Filter controleren
Woningventilatie in regelwerking
Oorzaak
■

■

Buitenlucht- en luchtafvoerfilter aan het ventilatietoestel verontreinigd
De laatste filtervervanging was meer dan 1 jaar geleden.

Maatregel
■

■

Vitovent 200-C/300-F:
Buitenlucht- en afvoerluchtfilter vervangen. Filter niet
reinigen.
Vitovent 200-W/300-C/300-W:
Buitenlucht- en afvoerluchtfilter reinigen. Bij sterke
vervuiling beide filters vervangen, minstens 1 keer
per jaar.

A1 Compressor 1

5837029

Compressor 1 in een 2-trapskoelcircuit wordt uitgeschakeld.
Oorzaak

Maatregel

Een van de volgende gebeurtenissen heeft zich 9 keer
voorgedaan:
■ Hoogdrukgrens overschreden
■ Waarde lager dan hoogdrukgrens
■ Verwarmingsgastemperatuur te hoog
■ Waarde lager dan laagdrukgrens
■ Stromingsbewaker is actief geworden.
■ Zuiggasoververhitting te laag

■

■

■
■
■

Verdere meldingen van de warmtepomp opvragen: ”Meldingsoverzicht”
Rekening houden met meldingen van de koelcircuitregelaar: ”Diagnose” ”Koelcircuit” ”meldingsoverzicht”
Debieten controleren.
Motorstromen/motorbescherming controleren.
Veiligheidshogedrukregelaar controleren.
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Oorzaak

Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
Oorzaak
Motorbeveiliging is actief geworden
■ Compressor werd door koelcircuitregelaar uitgeschakeld.

■

Opmerking
De gebeurtenisteller wordt gereset van zodra de compressor eenmaal continu voor ”Optimale looptijd
compressor 500A” in werking was.

Maatregel
Oliepeil in de compressor controleren. Eventueel olie
bijvullen.
■ Controleren of er te veel olie in de olieafscheider is.
Koelcircuit evt. door een koeltechnicus laten controleren.
■

Opmerking
Na het verhelpen van de storing het toestel uit- en weer
inschakelen.

A2 Compressor 2

Oorzaak

Maatregel

Een van de volgende gebeurtenissen heeft zich 9 keer
voorgedaan:
■ Hoogdrukgrens overschreden
■ Waarde lager dan hoogdrukgrens
■ Verwarmingsgastemperatuur te hoog
■ Waarde lager dan laagdrukgrens
■ Stromingsbewaker is actief geworden.
■ Zuiggasoververhitting te laag
■ Motorbeveiliging is actief geworden
■ Compressor werd door koelcircuitregelaar uitgeschakeld.

■

Opmerking
De gebeurtenisteller wordt gereset van zodra de compressor eenmaal continu voor ”Optimale looptijd
compressor 500A” in werking was.

■

■
■
■
■

■

Verdere meldingen van de warmtepomp opvragen: ”Meldingsoverzicht”
Rekening houden met meldingen van de koelcircuitregelaar: ”Diagnose” ”Koelcircuit” ”meldingsoverzicht”
Debieten controleren.
Motorstromen/motorbescherming controleren.
Veiligheidshogedrukregelaar controleren.
Oliepeil in de compressor controleren. Eventueel olie
bijvullen.
Controleren of er te veel olie in de olieafscheider is.
Koelcircuit evt. door een koeltechnicus laten controleren.

Opmerking
Na het verhelpen van de storing het toestel uit- en weer
inschakelen.

A6 Secundaire pomp
■
■

Geen debiet in het secundair circuit: Secundaire
pomp is buiten werking.
Verandering van de aanvoertemperatuur in het
secundaire circuit bij kamerverwarming/-koeling is te
gering.

5837029

Instandhouding

Compressor 2 in een 2-trapskoelcircuit wordt uitgeschakeld.
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Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
Oorzaak
■
■
■

Mechanische storing secundaire pomp
Elektrische storing secundaire pomp
Droogloop secundaire pomp

Maatregel
Secundaire pomp mechanisch controleren.
Spanning aan volgende aansluitingen meten:
Vitocal 222-G:
Aansluitingen J5 en J17 op de EEK-printplaat:
Zie ”EEV-printplaat [4-6] / [4-7]”.
■ Vitocal 333-G:
Aansluiting J5 en J20 op de EEK-printplaat: Zie ”EEVprintplaat [4-6] / [4-7]”.
■ Overige warmtepompen:
Aansluiting 211.2: zie ”basisprintplaat”.
■

Evt. secundaire pomp vervangen.

Instandhouding

A8 CV-pomp VC1
Temperatuurverhoging in het CV-circuit zonder mengklep A1/VC1 te gering.
Oorzaak

Maatregel

Geen debiet (circulatiepomp buiten werking).

Spanning op aansluiting 212.2 meten (zie ”Basisprintplaat”) en pomp mechanisch controleren, evt. vervangen.

A9 Warmtepomp
■
■

■

Compressor wordt uitgeschakeld.
Kamerverwarming en tapwaterverwarming gebeuren
met andere, daarvoor vrijgegeven warmtebronnen,
bijv. externe warmteopwekker of verwarmingswaterdoorstroomtoestel.
De werking met de extra verwarmingen hangt af van
de instelling ”Werkingsstatus na melding A9, C9
701C”.

Oorzaak
■
■

■ Verdere meldingen van de warmtepomp opvraWarmtepomp defect
Veiligheidshogedrukschakelaar is actief geworden:
gen: ”Meldingsoverzicht”
■ Rekening houden met meldingen van de koelcircuiZie ”C9 Koelcircuit (SHD)”.
Eén van de volgende gebeurtenissen heeft zich voortregelaar: ”Diagnose” ”Koelcircuit” ”Meldingsgedaan:
overzicht”
– Hogedrukgrens werd 3 keer binnen 60 min over■ Debieten controleren.
■ Veiligheidshogedrukregelaar controleren.
schreden (alleen Vitocal 100-S/111-S).
– Lagedrukgrens werd 2 keer binnen 40 min onder■ Aanvoer- en retourtemperatuursensoren primair/
schreden (alleen Vitocal 100-S/111-S).
secundair circuit controleren.
– Stromingsbewaker is 9 keer actief geworden.
– Compressor werd door koelcircuitregelaar 9 keer
Opmerking
uitgeschakeld.
Na het verhelpen van de storing het toestel uit- en weer
– Ontdooiproces werd afgebroken.
inschakelen.
Opmerking
De gebeurtenisteller wordt gereset van zodra de compressor eenmaal continu voor ”Optimale looptijd
compressor 500A” in werking was.

5837029

■

Maatregel
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Overzicht van de meldingen (vervolg)
Oorzaak
Maatregel
Veiligheidsketen is langer dan 24 h onderbroken.
■ Gebeurtenis die leidt tot het uitschakelen van de compresor, is langer dan 24 uur actief.
■ Aanvoer- en retourtemperatuursensoren primair/
secundair circuit zijn gedurende meer dan 24 uur tegelijk defect.
■

: Compressor blijft uitgeschakeld tot de aanvoertemperatuur in het secundaire circuit 15 °C heeft
bereikt. Daartoe worden eventueel de extra verwarmingen ingeschakeld (CV-water-doorstroomtoestel of externe warmteopwekker).
: Overstap naar kamerverwarming/tapwateropwarming
Oorzaak
■

■

Aanvoer- of retourtemperatuur in het secundaire circuit bij het ontdooien te gering
Evt. volume van de leidingen te beperkt

Maatregel
Voor bijkomende verwarmingswaterbuffer in de retour
van het secundaire circuit zorgen.
Opgelet
Bij te geringe temperatuur in het secundaire circuit kan de condensor bevriezen of kan er een
grote hoeveelheid ijs aan de verdamper ontstaan.
Foutmelding pas accepteren, wanneer de aanvoertemperatuur in het secundaire circuit 15 °C
heeft bereikt.

!

AB Verwarmingswater-doorstroomtoestel
Verwarmingswater-doorstroomtoestel wordt niet ingeschakeld.
Oorzaak
■
■
■

Maatregel

Verwarmingswater-doorstroomtoestel defect
Veiligheidstemperatuurbegrenzer is geactiveerd.
Geen temperatuurverhoging binnen 24 uur

■

■

■

■

Gevaar
Het aanraken van onder spanning staande onderdelen kan door elektrische stroom tot ernstige verwondingen leiden.
Voor aanvang werkzaamheden het toestel
spanningvrij schakelen.
Netaansluiting, verbindingskabel en stekker van het
verwarmingswater-doorstroomtoestel controleren.
Aanstuursignaal verwarmingswater-doorstroomtoestel op de aansluitingen 211.3 (trap 1, zie ”Basisprintplaat”) en 224.4 (trap 2, zie ”Uitbreidingsprintplaat”)
meten.
Veiligheidstemperatuurbegrenzer (STB) controleren,
evt. ontgrendelen.
CV-water-doorstroomtoestel controleren.

5837029
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AA Afbreking ontdooiing
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Overzicht van de meldingen (vervolg)
AC Compressorblokkering

■

Om schade aan het toestel te vermijden, schakelt de
compressor continu uit.
Kamerverwarming en tapwateropwarming is alleen
met extra verwarmingen mogelijk.

Oorzaak
■
■
■
■
■
■

Temperatuursensoren in het koudecircuit defect
Druksensor defect
Veiligheidshoogdrukschakelaar is actief geworden.
Elektronische expansieklep defect
Compressoraandrijving defect
: Ventilator defect

Maatregel
■

■

■
■
■
■
■

Verdere meldingen van de warmtepomp opvragen: ”Meldingsoverzicht”
Rekening houden met meldingen van de koelcircuitregelaar: ”Diagnose” ”Koelcircuit” ”Meldingsoverzicht”
Temperatuursensoren in het koudecircuit controleren.
Druksensor controleren.
Veiligheidshogedrukregelaar controleren.
Elektronische expansieklep controleren.
Compressoraandrijving controleren.

AD Mengklep verwarmen/WW
Geen omschakeling tussen verwarming en tapwaterverwarming.
Oorzaak

Maatregel

3-weg-omschakelklep ”verwarmen/tapwaterverwarming” defect.

Werking 3-weg-omschakelklep controleren (zie ”Functiecontrole”)
Spanning op aansluiting 211.4 meten (zie ”Basisprintplaat”), 3-weg-omschakelklep evt. vervangen.

AE Boilersens. boven/onder
Oorzaak

Maatregel

Bovenste en onderste temperatuursensor in warmwaterboiler verwisseld.

Geen maatregel nodig. De warmtepompregeling verwisselt de sensoren intern.

AF Boilerlaadpomp
Temperatuurverandering in de warmwaterboiler te
gering
Oorzaak
■
■

Maatregel

Circulatiepomp voor de boilerverwarming is defect
Spanning aan volgende aansluitingen meten:
Debiet in het boilerlaadsysteem te gering, boilerlaad- ■ Vitocal 300-A:
pomp of 2-weg-klep van het boilerlaadsysteem defect
Aansluiting 224.6, zie ”Uitbreidingsprintplaat”.
■ Overige warmtepompen:
Aansluiting 211.4, zie ”Basisprintplaat”.

5837029

circulatiepompen en 2-wegklep mechanisch controleren. Evt. circulatiepompen en/of 2-wegklep vervangen.
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Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
B0 Toestelidentificatie
■

■

Warmtepompen met koelcircuitregelaar [7-1]: Warmtepomp gaat in werking. Koelcircuit loopt met verminderde efficiëntie.
Overige warmtepompen: Warmtepomp treedt niet in
werking.

Oorzaak
■

■

Maatregel

Parameter ”5030 Vermogen compressortrap” is
verkeerd ingesteld.
Fout herkenning toestelvariant, verkeerde codeerstekker of printplaten defect.

■

■

■

Vitocal 300-A, type AWO-AC 301.B:
Kabelboom voor druksensor en vulpeilsensor koudemiddelverzamelaar defect
■ Niveausensor koudemiddelverzamelaar defect

■

■

■

■

Opmerking
Na verhelpen van storing toestel uit- en weer inschakelen.

B4 AD-omvormer
Warmtepomp komt niet in werking.
Oorzaak

Maatregel

Interne fout ADC (analoog-digitaal-omvormer, referentie), vlakkabel tussen sensor- en basisprintplaat defect
of printplaten defect.

Printplaat controleren, evt. in de volgende volgorde vervangen: Regelaar- en sensorprintplaat, basisprintplaat.
Opmerking
Na het verhelpen van de storing het toestel eenmaal
uit- en weer inschakelen.

B5 Hardware
Warmtepomp komt niet in werking.
Extra code

Oorzaak

Maatregel

DF

Storing Flash-geheugen basisprintplaat.

Basisprintplaat vervangen (zie ”Basisprintplaat”).
5837029
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■

Instelling voor ”5030 Vermogen compressortrap”
corrigeren.
Codeerstekker controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”. Zie codeerstekker vervangen.
Printplaten controleren. Evt. printplaten vervangen.
Vitocal 100-S/111-S:
Kenmerk van de stekkerbrug (blauw) op de hoofdprintplaat van de buitenunit controleren: Zie hoofdstuk ”Hoofdprintplaat [7] / [7-1]”.
Vitocal 200-A/200-S/222-A/222-S:
Codeerschakelaar op de EEK-printplaat op de buitenunit controleren: Zie hoofdstuk ”EEV-printplaat [4-3] /
[4-4]”.
Vitocal 222-G/333-G:
Codeerschakelaar op de EEK-printplaat controleren:
Zie hoofdstuk ”EEV-printplaat [4-6] / [4-7]”.
Vitocal 300-A, type AWO-AC 301.B:
Kabelboom en/of vulpeilsensor koudemiddelverzamelaar controleren: Zie hoofdstuk ”EEK-printplaat [4]”.
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Overzicht van de meldingen (vervolg)
BF Communicatiemodule
Geen communicatie via LON.
Oorzaak
■
■

Verkeerde communicatiemodule LON.
Verkeerde bedrading in de LON

Maatregel
■
■

Communicatiemodule LON vervangen.
Bedrading in de LON controleren en eventueel corrigeren.

C2 Spanningsvoeding

Oorzaak

Maatregel

Storing van de spanningsvoeding compressor of fasebewaker defect

Aansluitingen, voedingsspanning, fasen controleren.
Fasebewaker controleren.
Het schakelsignaal van de fasebewaker kan op de aansluiting 215.2 worden gemeten: zie ”basisprintplaat”.
0V
Storing
230 V~ Geen storing

C3 Drukbewaker primair
Compressor schakelt uit.
Oorzaak

Maatregel

Druk in het primaire circuit te laag

Primair circuit op druk, debiet en lekkage controleren.
Evt. warmtedragend medium bijvullen.
Indien geen drukbewaking in het primaire circuit aanwezig, brug tussen X3.8/X3.9 monteren: Zie ”kroonsteentjes”.
Het signaal van de drukbewaker kan op de klemmen
X3.8/X3.9 tegen X2.N worden gemeten.
0V
Drukbewaker is actief geworden.
230 V~ Drukbewaker is niet geactiveerd.

C5 Blok. door energiebedr.
Compressor schakelt uit.
Maatregel

Blokkering energiebedrijf actief (geactiveerd door energiebedrijf)

Geen maatregel nodig.
Bij permanente melding: Aansluiting eerst aan klem
X3.7 (voeding) dan aan klem X3.6 (230 V~) controleren
(zie ”rangeerprintplaat”/”kroonsteentjes”.

5837029

Oorzaak
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Compressor schakelt uit.

Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
C9 Koelcircuit (SHD)
■
■

■

Compressor wordt uitgeschakeld.
Kamerverwarming en tapwaterverwarming gebeuren
met andere, daarvoor vrijgegeven warmtebronnen,
bijv. externe warmteopwekker of verwarmingswaterdoorstroomtoestel.
De werking met de extra verwarmingen hangt af van
de instelling ”Werkingsstatus na melding A9, C9
701C”.

Oorzaak

Maatregel

Storing koelcircuit:
■ Veiligheidshoogdrukschakelaar is actief geworden.
■ Ventilator defect
■ Primaire pomp defect

■

■

■

Instandhouding

■

Aanvoer- en retourtemperatuursensoren primaire en
secundaire circuit controleren.
Primaire en secundaire circuit op druk en doorstroming controleren: Zie melding ”A9 Warmtepomp”.
Warmtepomp door koeltechnicus laten controleren.
Ventilator of primaire pomp controleren.

Veiligheidshogedrukregelaar controleren.
■ Vitocal 100-S/111-S:
Het schakelsignaal van de veiligheidshogedrukschakelaar kan aan de aansluiting ”H_Press” op de hoofdprintplaat van de buitenunit worden gemeten:
Zie ”Hoofdprintplaat [7] / [7-1]”.
0V
Hogedrukschakelaar is geactiveerd.
230 V~ Hogedrukschakelaar is niet geactiveerd.
■ Vitocal 200-A/200-S/222-A/222-S/333-G:
De doorgang van de veiligheidshogedrukschakelaar
kan aan de inverter worden gecontroleerd.
■ Vitocal 200-A, type AWCI-AC 201.A, Vitocal 222-G,
Vitocal 300-A, type AWO-AC 301.B:
Het schakelsignaal van de veiligheidshogedrukschakelaar kan op de aansluiting 215.4 worden gemeten:
zie ”basisprintplaat”.
0V
Hogedrukschakelaar is geactiveerd.
230 V~ Hogedrukschakelaar is niet geactiveerd.
■ Vitocal 300-A, type AWO 302.B:
Aansluitingen XF4.1/XF4.2: Zie apart schakelschema.

5837029

Opmerking
Na het verhelpen van de storing de warmtepomp uit- en
weer inschakelen.
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Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
CA Veiligheidsinr. primair
Compressor schakelt uit.

■

■
■
■

: Drukbewaker of vorstbeveiligingsthermostaat primair circuit zijn geactiveerd.
: Spanningsvoeding ventilator foutief
: Ventilator blokkeert of defect
Dauwpuntsensor is geactiveerd.

Maatregel
■

■

■

■

Veiligheidselementen aan klem X3.8 en X3.9 controleren: Zie ”rangeerprintplaat”/”Kroonsteentjes”. In installaties zonder veiligheidselementen of als de
dauwpuntsensor 24 V aan F11 wordt gebruikt, brug
tussen X3.9/X3.8 controleren.
Als volgende dauwpuntsensoren voor koeling gebruikt worden, brug aan stekker F11 controleren:
– Dauwpuntsensor 230 V~, aansluiting op X3.8/X3.9
– Dauwpuntsensor 24 V , aansluiting op NC-Box
: Primair circuit controleren. Primaire pomp en/of
bronpomp controleren. Eventueel pomp vervangen.
: Elektrische aansluitingen aan de ventilator controleren. Ventilator mechanisch controleren.

Het schakelsignaal kan op de aansluiting 215.3 worden
gemeten: zie ”basisprintplaat”.
0V
Storing
230 V~ Geen storing

CB Aanvoertemp. primair
Compressor schakelt zich uit.
Oorzaak

Maatregel

Min. primaire temperatuur (grondmedium-/luchtinlaat)
te laag.

■
■

: Primair circuit op doorstroming controleren.
: Buitentemperatuur buiten de toepassingsgrenzen,
geen maatregel nodig.

CC Codeerstekker
Warmtepomp komt niet in werking.
Oorzaak

Maatregel

Codeerstekker kan niet worden gelezen.

■

■

Codeerstekker controleren:
Warmtepomp uitschakelen en controleren of codeerstekker correct is aangesloten, evt. opnieuw aansluiten.
Indien controle zonder succes, codeerstekker vervangen.
Regelaar- en sensorprintplaat controleren, evt. vervangen.

CF Communicatiemodule

5837029

Geen communicatie via LON.
Oorzaak

Maatregel

Communicatiemodule LON niet ingestoken of defect.

Componenten evt. in de volgende volgorde vervangen:
■ Communicatiemodule LON.
■ Regelaar- en sensorprintplaat.
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Oorzaak

Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
D1 Compressor, veiligh.
Compressor schakelt uit.
Oorzaak

Maatregel

Compressorstoring:
■ Afzonderlijke motorbeveiliging op de compressor (indien aanwezig) is geactiveerd.
■ Motorbeveiligingsschakelaar is geactiveerd.

■

Elektrische aansluitingen van de compressor controleren. Wikkelweerstand van de compressormotor meten. Fasevolgorde van de compressor controleren.

Het schakelsignaal motorbeveiliging kan op de aansluiting 215.7 worden gemeten: zie ”basisprintplaat”.
0V
Motorbeveiliging is actief geworden
230 V~ Motorbeveiliging is niet geactiveerd.

D3 Lage druk
Compressor schakelt uit.
Oorzaak

Maatregel

Lagedrukstoring:
■ Warmtepomp defect
■ Lagedrukschakelaar is geactiveerd.
■ Lagedruksensor heeft fout gemeld.
■ Sensor lage druk defect
■
: Ventilator blokkeert of defect
■ Verdamper vervuild
■
: Primaire pomp defect

■
■
■

■

■

■

Verdamper reinigen.
: Ventilator controleren.
: Manometer, primaire pomp en blokkeerinrichtingen controleren.
Lagedrukschakelaar/sensor aan volgende aansluitingen controleren:
– Vitocal 100-S/111-S:
Aansluiting ”LPP” op de hoofdprintplaat: Zie ”Hoofdprintplaat [7] / [7-1]”.
– Vitocal 200-A/200-S/222-A/222-S:
Aansluiting J10 op EEK-printplaat: Zie ”EEK-printplaat [4-3] / [4-4]”.
– Vitocal 200-A, type AWCI-AC 201.A:
Aansluiting J4 op EEK-printplaat: Zie ”EEK-printplaat [2]”.
– Vitocal 222-G/333-G:
Aansluiting J10 op EEK-printplaat: Zie ”EEK-printplaat [4-6] / [4-7]”.
– Vitocal 300-A, type AWO-AC 301.B:
Aansluiting J10 op EEK-printplaat: Zie ”EEK-printplaat [4]”.
– Vitocal 300-A, type AWO 302.B:
Aansluitingen J4 en J7 op regelaarprintplaat:
Zie ”Regelaarprintplaat [6]”.
Leiding en hoofdprintplaat/EEK-printplaat controleren.
Evt. printplaat vervangen. Zie ”hoofdprintplaat [7] /
[7-1]”, ”EEK-printplaat [4-3] / [4-4]” of ”EEK-printplaat
[4-6] / [4-7]”.
Warmtepomp door koeltechnicus laten controleren.

5837029

Instandhouding

Opmerking
Bij oververhitting geeft de interne motorbeveiliging de
compressor pas na 1 tot 3 uur weer vrij.
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Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
D4 Regelhogedruk
Compressor schakelt uit.

Hogedrukstoring:
Lucht in het verwarmingscircuit
■ Secundaire pomp of CV-pomp geblokkeerd
■ Condensor vervuild
■ Hogedruksensor defect

■

Maatregel
■
■
■
■
■

■

Verwarmingscircuit ontluchten.
Installatiedruk controleren.
Secundaire pomp en CV-pompen controleren.
Verwarmingscircuits spoelen.
Gewenste boilertemperatuur (”Gewenste warmwatertemp. 6000”, ”2e gewenste warmwatertemperatuur 600C”) met 2 tot 3 K verlagen.
Hogedruksensor aan volgende aansluitingen van de
buitenunit controleren:
– Vitocal 100-S/111-S:
Aansluiting ”H_PRESS” op de hoofdprintplaat:
Zie ”Hoofdprintplaat [7] / [7-1]”.
– Vitocal 200-A/200-S/222-A/222-S:
Aansluiting J10 op EEK-printplaat: Zie ”EEK-printplaat [4-3] / [4-4]”.
– Vitocal 200-A, type AWCI-AC 201.A:
Aansluiting J3 op EEK-printplaat: Zie ”EEK-printplaat [2]”.
– Vitocal 222-G/333-G:
Aansluiting J10 op EEK-printplaat: Zie ”EEK-printplaat [4-6] / [4-7]”.
– Vitocal 300-A, type AWO-AC 301.B:
Aansluiting J10 op EEK-printplaat: Zie ”EEK-printplaat [4]”.
– Vitocal 300-A, type AWO 302.B:
Aansluiting J5 op regelaarprintplaat: Zie ”Regelaarprintplaat [6]”.

Opmerking
Een hogedrukstoring kan in zeldzame gevallen optreden, bijvoorbeeld bij de tapwaterverwarming.
Bij herhaaldelijk voorkomen moeten de warmtepomp en
de parameterinstellingen van het koelcircuit worden gecontroleerd.

D5 Dauwpuntsensor
Compressor schakelt uit.
Oorzaak

Maatregel

Dauwpuntsensor is geactiveerd.

Dauwpuntsensor 24 V– aan stekker F11 controleren:
Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.
0V
Storing
24 V– Geen storing

5837029

Opmerking
Als dauwpuntsensor 230 V~ aan X3.8/X3.9 voor koeling gebruikt wordt, brug aan stekker F11 controleren.

103

Instandhouding

Oorzaak

Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
D6 Stromingsbewaker
Compressor schakelt uit.
Oorzaak

Maatregel

Minimumdebiet in het secundair circuit is onderschreden: Zie technische gegevens van de warmtepomp.

■

Technische gegevens van de warmtepomp
Montage- en servicehandleiding van de warmtepomp

Debiet in het secundaire circuit controleren.
Secundaire pomp controleren.
Indien geen stromingsbewaking aanwezig is, brug tussen X3.3/X3.4 monteren: Zie kroonsteentjes of ”rangeerprintplaat”.

■

D7 Stromingsbewaker
Warmtepomp komt niet in werking.
Oorzaak
■
■
■

Stromingsbewaker defect
Stromingsbewaker hangt.
Tussen X3.3/X3.4 is brug ingelegd.

Maatregel
■
■

Stromingsbewaker controleren.
Brug tussen X3.3/X3.4 verwijderen. Stromingsbewaker aansluiten: Zie ”rangeerprintplaat” of ”Kroonsteentjes”.

E0 LON-deelnemer
Geen communicatie via LON met de deelnemer
Oorzaak

Maatregel

Verbinding met LON-deelnemer is verstoord.

■

■

■

Deelnemerscontrole uitvoeren (zie ”LON-deelnemerscontrole”).
Installatie- en deelnemersnummer controleren (”LON
installatienummer 7798”, ”LON deelnemersnummer 7777”).
Aansluitingen en LON-verbindingskabels controleren.

E1 Ext. warmtegenerator
Warmtepompregeling kan externe verwarmingstoestel
niet inschakelen.
Oorzaak
■
■

Storing externe warmteopwekker
Kortsluiting/onderbreking keteltemperatuursensor externe warmteopwekking

Maatregel
■
■

Externe verwarmingstoestel controleren.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan stekker F20
controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.
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Instandhouding

Het signaal van de stromingsbewaking kan op aansluiting 216.3 (zie ”Basisprintplaat”) of op de klemmen
X3.3/X3.4 tegen X2.N worden gemeten.
0V
Stromingsbewaker is actief geworden.
230 V~ Stromingsbewaker is niet geactiveerd.
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Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
E6 Storing aan LON-deeln.
Geen communicatie via LON met de deelnemer, bijv.
volgwarmtepomp van een warmtepompcascade
Oorzaak

Maatregel

Storing aan de LON-deelnemer

Meldingsgeheugen van gestoorde LON-deelnemer uitlezen. Storing aan de LON-deelnemer verhelpen.

EE KM-bus deelnemer
Oorzaak

Maatregel

EF Modbus deelnemer
Oorzaak

Maatregel

Communicatie met een Modbus-deelnemer niet mogelijk.

Deelnemerlijst Modbus1 en Modbus 2 controleren
(”Servicefuncties” ”Deelnemer Modbus1”/”Deelnemer Modbus2”).

F2 Parameter 5030/5130
Energiebalans wordt niet correct berekend.
Oorzaak

Maatregel

Vermogen van de compressor niet ingesteld.

Parameter ”Vermogen compressortrap 5030/5130”
overeenkomstig instellen.

FF Herstart
Informatie-indicatie, geen functiebeperking: toont dat
de warmtepomp opnieuw werd gestart.
Oorzaak
■
■

Maatregel

Herstart van de warmtepompregeling
Na herstart: Geen maatregel nodig
Bij onverwacht voorkomen: korte onderbrekingen van
de spanningsvoeding, bijv. slecht contact
Bij onverwacht voorkomen:
■ Spanningsvoeding van de warmtepompregeling controleren.
■ Platte kabel in de warmtepompregeling controleren.

Geen weergave op het display van de bedieningseenheid
1. Netschakelaar van de installatie inschakelen.

4. Steek- en schroefverbindingen controleren.

2. Toestelzekering van de warmtepompregeling controleren, evt. vervangen.

5. Evt. bedieningsgedeelte vervangen.

5837029

6. Evt. regelaar- en sensorprintplaat vervangen.
3. Controleren of netspanning op de warmtepompregeling aanwezig is, evt. netspanning inschakelen.

Montage- en servicehandleiding van de betreffende warmtepomp.
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Communicatie met een KM-BUS-deelnemer niet moge- Deelnemerlijst KM-BUS controleren (”Servicefunclijk.
ties” ”Deelnemer KM-bus”).

Diagnose
Diagnose (servicecontroles)
In de verschillende groepen zijn de volgende bedrijfsgegevens beschikbaar:
■ Temperatuurwaarden
■ Statusinformatie, bijv. AAN/UIT
■ Bedrijfsuren
■ Diagnoseoverzichten

Diagnose oproepen

Opmerking
Soort en omvang van het menu hangen af van de
warmtepomp, de verwarmingsinstallatie en de actuele
parameterinstellingen.
Ú Naar rechts bladeren om gewenste informatie weer
te geven.

3. Gewenste groep selecteren, bijv. ”Warmtepomp”.

1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

5837029

Diagnose

2. ”Diagnose”
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Diagnose
Diagnose (servicecontroles) (vervolg)
Menu overzicht ”Diagnose”
”Installatieoverzicht”: Zie hoofdstuk ”Installatieoverzicht”.
”Installatie”
”Timer” Ú: Zie hoofdstuk ”Installatie”, ”Timer”.
”Integrale” Ú: Zie hoofdstuk ”Installatie”, ”Integralen”.
”Logboek” Ú: Zie hoofdstuk ”Installatie”, ”Logboek”.
”Buitentemperatuur” Ú ”Gecorrigeerd”/”Werkelijk”
”Gemeensch. aanvoertemp.” Ú ”Gewenst”/”Werkelijk”
”Werkingsstatus installatie” Ú
”Tijdprogr. Geluiddemp.” Ú
”Verwarmingsperiode”
”Koelperiode”
”Verw.waterbuffer”
”Modus buffer” Ú
”Werkingsstatus buffer” Ú
”Tijdprogr. buffer” Ú
”Werkingsstatus koelbuffer”
”Tijdprogr. koelbuffer”
”Klep verwarm./koelen”
”Koelbuffer aanvoert.”
Diagnose

”Active Cooling”
”Natural Cooling”
”Ext. warmtegenerator” Ú ”Temperatuur”/”Toestand”/”Bedrijfsuren”
”Mengklep ext. w. gen.”
”Alt-werking.ext. WG”
”Tijdprogr. e-verw.”
”Groepsalarm”
”Werkingsstatus zwemb.” Ú
”Opvraag zwembadverw.”
”Zwembadverwarming”
”Volgwarmtepomp 1/2/3/4”
”Codeerstekker”
”Deelnemersnummer”
”Ext. bijschak. 0..10V”
”Tijd”
”Datum”
”Radiokloksignaal”

5837029

”Estrikdroging dagen”
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Diagnose
Diagnose (servicecontroles) (vervolg)
”Verwarm.circuit 1”, ”Verwarm.circuit 2”, ”Verwarm.circuit 3”, ”Koelcircuit SKK”
”Werkingsprogramma” Ú ”Werkingsprogramma”/”Werkingsstatus”
”Tijdprogr. verwarmen” Ú
”Tijdprog. verw./koel.” Ú
”Gew. kamertemp.”
”Kamertemperatuur”
”Ger. gew. kamertemp.”
”Gewenste partytemp.”
”Stooklijn” Ú ”Inclinatie”/”Niveau ”
”CV-pomp” (status)
”CV-pomp” (vermogen in %)
”Vakantieprogramma” Ú ”Vertrekdag”/”Terugkeerdag”
”mengklep”
”Aanvoertemperatuur”
”Gew. aanvoertemp.”
”Koellijn”Ú ”Inclinatie” / ”Niveau ”
”Active Cooling”
”Natural Cooling”
”Mengklep koeling”
”Aanvoertemp. koelen”
Diagnose

”Verwarmingsperiode”
”Koelperiode”
”Aanvr. verw.”
”Aanvr. koel.”

”Warm water”
”Werkingsprogramma” Ú ”Werkingsprogramma”/”Werkingsstatus”
”Tijdprog. warm water” Ú
”Tijdprog. circulatie” Ú
”Warmwatertemperatuur” Ú ”Gew. WW-temperatuur”/”Boilertemp. Bovenaan”/”Boilertemp.
Onderaan”
”Boilerlaadpomp” (status)
”Boilerlaadpomp” (vermogen in %)
”Circulatiepomp”
”1x WW-bereiding”
”Boilernaverwarming” (status)

5837029

”Boilernaverwarming” (bedrijfsuren)
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Diagnose
Diagnose (servicecontroles) (vervolg)
”Ventilatie”
”Werkingsprogramma” Ú ”Werkingsprogramma”/”Werkingsstatus”
”Tijdprog. Ventilatie” Ú
”Gew. kamertemp.” (”Gew. kamertemperatuur 7D08”/”Gew. kamertemperatuur C108”)
”Ventilatie: Overzicht” Ú: Zie hoofdstuk ”Ventilatie”, ”Ventilatie: Overzicht”.
”Ventilatie” Ú: zie hoofdstuk ”Ventilatie”, ”Ventilatie”.
”Min. luchttoevoertemp. Byp.” (”Min. toevoerluchttemperatuur voor bypass 7D0F”)
”Rendement”
”Vocht”
”El. voorverw.register” (verwarmingsvermogen in %)
”Dagen tot filterverv.”
”Meldingsoverzicht” Ú: Zie hoofdstuk ”Ventilatie”, ”Meldingsoverzicht”.

”Solar”
”Collectortemperatuur”
”Warmwatertemp. solar”
”Retourtemp. solar”
”Zonnecircuitpomp” (bedrijfsuren)
”Zonne-energie histogr.”
Diagnose

”Zonne-energie”
”Zonnecircuitpomp” (status)
”Zonnecircuitpomp” (vermogen in %)
”Onderdr. naverwarming”
”Zonner. Uitgang 22”
”Solarsensor 7”

5837029

”Solarsensor 10”
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Diagnose
Diagnose (servicecontroles) (vervolg)
”Warmtepomp”
”Compressor”/”Compressor 1”
”Compressor 2”
”Primaire bron 1” (status)
”Primaire bron 1” (vermogen in %)
”Ventilator” (status)
”Ventilator” (vermogen in %)
”Alternatieve bron”
”Ontlading koelbuffer”
”Secundaire pomp” (status)
”Secundaire pomp” (vermogen in %)
”Klep verwarmen/WW”
”Bedrijfsuren compr.”/”Bedrijfsuren Compressor 1” Ú
”Aant. inschak. compr.”/”Aantal inschak. Compr. 1” Ú
”Omkering koelcircuit”
”Aanvoertemp. primair”
”Retourtemp. primair”
”Verdampertemp.”
”Aanvoertemp. sec.”
”Retourtemp. sec.”
Diagnose

”Doorstromer trap 1” (status)
”Doorstromer trap 1” Ú (bedrijfsuren)
”Doorstromer trap 2” (status)
”Doorstromer trap 2” Ú (bedrijfsuren)
”Looptijd compressor”Ú: zie hoofdstuk ”Warmtepomp”, ”looptijd compressor”.

”Koelcircuit”
”Koelcircuitregelaar” Ú: Zie hoofdstuk ”Koudecircuit”, ”koudecircuitregelaar [2]”, ”koudecircuitregelaar [4]”, ”koudecircuitregelaar [4-3] / [4-4]”, ”koudecircuitregelaar [4-6] / [4-7]”, ”Koudecircuitregelaar [6]” of ”koudecircuitregelaar [7] / [7-1]”.
”Compressordraaiveld”/”Compressordraaiveld 1” Ú: Zie hoofdstuk ”Koelcircuit”, ”Compressordraaiveld”.
”Compressordraaiveld 2” Ú: Zie hoofdstuk ”Koelcircuit”, ”Compressordraaiveld”.
”Compressordraaipad”/”Compressordraaipad 1” Ú: Zie hoofdstuk ”Koelcircuit”, ”Compressordraaipad”.
”Compressordraaipad 2” Ú: Zie hoofdstuk ”Koelcircuit”, ”Compressordraaipad”.

5837029

”Meldingsoverzicht” Ú: Zie hoofdstuk ”Koudecircuit”, ”meldingshistorie [2]”, ”Meldingshistorie
[4]”, ”Meldingshistorie [4-3] / [4-4]”, ”Meldingshistorie [4-6] / [4-7]”, ”Meldingshistorie [6]” of ”Meldingshistorie [7] / [7-1]”.
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Diagnose (servicecontroles) (vervolg)
”Energiebalans”
”Energiebalans verwarmen” Ú
”Energiebalans WW” Ú
”Energiebalans koelen” Ú
”Energiebalans PV”
”SPF verwarmen”
”SPF warm water”
”SPF koelen”
”SPF PV”
”SPF totaal”

Zie het volgende hoofdstuk ”Energiebalans” voor meer
gegevens.

Opmerking
De berekeningsfunctie van de jaararbeidsfactor ”SPF”
is niet bij alle warmtepompen geïntegreerd.

”Fotovoltaïsch systeem”
”PV-statistiek” Ú: zie hoofdstuk ”Fotovoltaïsch systeem”, ”PV-statistiek”.
”WW-laadstatistiek” Ú: zie hoofdstuk ”Fotovoltaïsch systeem”, ”WW-laadstatistiek”.

5837029

Diagnose

”Vermogenscurven” Ú: zie hoofdstuk ”Fotovoltaïsch systeem”, ”Vermogenscurven”.
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Diagnose (servicecontroles) (vervolg)
”Temperatuursensoren”
”Buitentemperatuur”
”Verdampertemp.”
”Aanvoertemp. primair”
”Retourtemp. primair”
”Aanvoertemp. sec.”
”Retourtemp. sec.”
”Verwarm.gastemp. 1”
”Aanvoertemp. instal.”
”Bufferuitlaattemp.”
”Verw.waterbuffer”
”Ext. warmtegenerator”
”Keteltemperatuur”
”Boilertemp. bovenaan”
”Boilertemp. onderaan”
”Boilertemp. midden”
”Uittredettemp. WW”
”Collectortemperatuur”
”Warmwatertemp. solar”
”Retourtemp. solar”
Diagnose

”Aanvoertemp. VC1”
”Aanvoertemp. VC2”
”Aanvoertemp. VC3”
”Kamertemp. VC1”
”Kamertemp. VC2”
”Kampertemp. VC3”
”Aanvoertemp. koelen”
”Kamertemp. SKK”
”Koelwaterbuffer”
”Zonnemodule sensor 7”
”Zonnemodule sensor 10”
”Gemeensch. aanvoertemp.”
”Zwembad aanvoert.”

5837029

Opmerking
Bij een fout verschijnt ”- - -” op het display.
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Diagnose (servicecontroles) (vervolg)
”Signaalingangen”
”Externe aanvraag”
”Extern blokkeren”
”Onderdr. naverwarming”
”Storing volg-WP”
”Blok.cont. energiebed.”
”Draaistroombewaker”
”Primaire bron”
”Veiligheidshogedruk”
”Lage druk”
”Regelhogedruk”
”Motorbesch. compr.”
”Opvraag zwembadverw.”
”Opvr. stookwerk. VC1”
”Opvr. koelwer. VC1”
”Opvr. stookwerk. VC2”
”Opvr. koelwer. VC2”
”Opvr. stookwerk. VC3”

Diagnose

”Opvr. koelwer. VC3”

”Korte info”: Zie hoofdstuk ”Korte opvraging”.
”Systeeminformatie”: Zie hoofdstuk ”Systeeminformatie”.

Installatieoverzicht
1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Diagnose”
3. ”Installatieoverzicht”
om te schakelen tussen ”Installatieoverzicht
warmteopwekker”, ”Installatieoverzicht verbruiker”
en ”Installatieoverzicht cascade”

5837029

4.

Aanwijzingen
■ De weergave is afhankelijk van de installatie-uitvoering.
■ Als de componenten in werking zijn (bijvoorbeeld
pompen), worden de symbolen geanimeerd weergegeven.
■ De getoonde waarden zijn voorbeelden.
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Diagnose
Installatieoverzicht (vervolg)
Installatieoverzicht warmteopwekker
1

2

3

4

5

6

7

50

45

8

9

qP

A
B

0
42

C
D

7

2

E

3

38

F

45
48

37

43
54

25
10

G
88

K

2

L

10

Diagnose

H

Afb. 15

Gewenste temperaturen hebben een witte
achtergrond.

1 tot qP, A tot L:

5837029

Voor de betekenis van de symbolen en waarden, zie
de volgende tabellen.
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Diagnose
Installatieoverzicht (vervolg)
Betekenis van de symbolen en waarden
Kolom 1: Primaire bron
Regel
Symbool/
waarde
Buitentemperatuursensor

A
B

0

Gecorrigeerde buitentemperatuur (langdurig gemiddelde) in °C

D

7

Aanvoertemperatuur primair circuit: Brine-intredetemperatuur warmtepomp
in °C

E

3

Retourtemperatuur primair Luchtuitlaattemperatuur in °C
circuit: Brine-intredetemperatuur warmtepomp in
°C

Luchtintredetemperatuur in °C

—

Primaire bron lucht

Primaire bron brine

—

—

Primaire bron zonne-lucht- —
absorber

—

Primaire bron ijsbuffer

—

—

Primaire bron koelwaterbuffer

—

—

A

Warmtepomp

Warmtepomp/compressor
1 bij 2-traps koudecircuit

Warmtepomp

B

Verwarmen

L

C

42

Aanvoertemperatuur secundair circuit

D

2

Trap verwarmingswater-doorstroomtoestel

E

38

Retourtemperatuur secundair circuit

F

25

Vermogen secundaire pomp in %

Diagnose

Kolom 2: Warmtepomp
Regel
Symbool/
waarde

Kamerverwarming

G

Kamerkoeling
—

Ontdooien
Compressorvermogen in
%

Compressorfrequentie in
Hz

Ventilatorvermogen in %

Ventilatortoerental in tpm

88

Bij vermogensgeregelde
warmtepompen:
Compressorfrequentie in
Hz

K

2

Verdampertemperatuur

L

10

Vermogen primaire pomp
in %

5837029

H
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Diagnose
Installatieoverzicht (vervolg)
Kolom 3: Warmtepomp
Regel
Symbool/
waarde
A

Warmtepomp

B

Tapwaterverwarming

D

Verwarmingswater-doorstroomtoestel

Warmtepomp

Geen symbool Stromingsbewaking in het secundair circuit is niet aanwezig.
■

Debietbewaking secundair circuit is uitgeschakeld, bijv. als de compressor uitgeschakeld is.

■

Debiet secundair circuit overschrijdt minimumdebiet: Zie technische gegevens
van de warmtepomp.
Technische gegevens van de warmtepomp
Montage- en servicehandleiding van de warmtepomp

■

Debiet secundair circuit onderschrijdt minimumdebiet: Melding ”Stromingsbewaking D6” verschijnt.

■

Stromingsbewaking in het secundair circuit defect of brug op X3.3/X3.4 geplaatst

F

Secundaire pomp

H

Compressor

Compressor/compressor 1 Compressor
bij 2-traps koudecircuit

L

—

Ventilator

Primaire pomp

—

Kolom 5: Warmtepomp met 2-traps koudecircuit: Compressor 2
Regel
Symbool/
waarde
A

—

Compressor 2

—

H

—

Compressor 2

—

Kolom 6: Zonne-installatie of zonne-luchtabsorber
Regel
Symbool/
waarde
Zonne-installatie of zonne- Zonne-installatie
luchtabsorber

A

IJsbuffer
B

50

C
D

E

48

—

—

Collectortemperatuur of
Collectortemperatuur in °C
absorbertemperatuur in °C
Collectorcircuitpomp of
absorberpomp

Collectorcircuitpomp

Boilertemperatuur (warmwaterboiler) of ijsbuffertemperatuur in °C

Boilertemperatuur (warmwaterboiler) in °C

Zomerwerking ijsbuffer

—

—

5837029

Diagnose

E

Warmtepomp/compressor
1 bij 2-traps koudecircuit
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Diagnose
Installatieoverzicht (vervolg)
Kolom 7: Externe warmteopwekker
Regel
Symbool/
waarde
—

Externe warmteopwekker

—

Ketelwatertemperatuur in °C

—

Vraag externe warmteopwekker

—

Aanvoertemperatuur installatie in °C

E

—

Mngklep externe warmteopwekker

F

—

Elektrisch verwarmingselement in de warmwaterboiler

—

Circulatiepomp voor de boilernaverwarming

A
B

45

C
D

37

Kolom qP: Kort overzicht verbruiker
Regel
Symbool/
waarde
A

Verder naar het installatieoverzicht verbruiker

B

Vraag zwembadverwarming (signaal van de temperatuurbewaker voor zwembadtemperatuurregeling)

C

45

Gewenste buffertemperatuur in °C

D

43

Gewenste installatie-aanvoertemperatuur in °C

E

54

Gewenste boilertemperatuur in °C
Koelwerking via CV-/koelcircuit of afzonderlijk koelcircuit

10

Gewenste koelbuffertemperatuur in °C

5837029

G

Diagnose

F
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Diagnose
Installatieoverzicht (vervolg)
Installatieoverzicht verbruiker
qQ

qW

qE

qR

qT

qZ

qU

qI

qO

B

54

45

21

21

21

19

14

65

C

50

43

20

20

20

21

13

D

47

43

38

38

38

15

13

170

42

40

40

40

16

14

23

wP

A

E
F

3

85

30

30

21
170

G
30

H
K

3

50

96

100

L

1

Diagnose

2
H
C

Afb. 16

Gewenste temperaturen hebben een witte
achtergrond.

qQ tot wP, A tot L:

5837029

Voor de betekenis van de symbolen en waarden, zie
de volgende tabellen.
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Installatieoverzicht (vervolg)
Betekenis van de symbolen en waarden
Kolom qQ: Kort overzicht warmteopwekker
Regel
Symbool/
waarde
A

Terug naar het installatieoverzicht warmteopwekker

B

Verwarmen met warmtepomp: Secundaire pomp ingeschakeld, 3-wegomschakelklep ”Verwarmen/tapwaterverwarming” op verwarmen
Tapwaterverwarming met warmtepomp/warmtepomp 1e trap: secundaire pomp ingeschakeld en 3-wegomschakelklep ”Verwarmen/tapwaterverwarming” op tapwaterverwarming of circulatiepomp voor boilerverwarming AAN

C

Compressor

Compressor/compressor 1 Compressor
bij 2-traps koudecircuit

E

—

Compressor 2 bij 2-traps
koudecircuit

F

1

Verwarmingswater-doorstroomtoestel, trap 1

2

Verwarmingswater-doorstroomtoestel, trap 2

3

Verwarmingswater-doorstroomtoestel, trap 3

—

Solarpomp

H

—

Vraag externe warmteopwekker

K

—

Elektrisch verwarmingselement in de warmwaterboiler

—

Circulatiepomp voor de boilernaverwarming
Diagnose

G

Kolom qW: Tapwaterverwarming
Regel
Symbool/
waarde
Tapwaterverwarming

A

54

Gewenste boilertemperatuur in °C

C

50

Boilertemperatuur boven in °C

D

47

—

Boilertemperatuur onder in °C

F

85

—

Vermogen boilerlaadpomp in %

G

—

Boilerlaadpomp

H

Circulatiepomp

5837029

B
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Diagnose
Installatieoverzicht (vervolg)
Kolom qE: Buffer/zwembad
Regel
Symbool/
waarde
Verwarmingswaterbuffer
Of
Verwarmings-/koelwaterbuffer

A

B

45

Gewenste buffertemperatuur in °C

C

43

Buffertemperatuur in °C

D

43

Gewenste installatie-aanvoertemperatuur in °C

E

42

Installatieaanvoertemperatuur in °C

F

30

—

Zwembadverwarming

G
H

Bufferuittredetemperatuur (bij warmtepompcascade) in
°C

30

Aanvoertemperatuur zwembad (bij warmtepompcascade) in °C

K

Vraag zwembadverwarming (signaal van de temperatuurbewaker voor zwembadtemperatuurregeling)

L

Circulatiepomp voor zwembadopwarming

Kolom qR: Verwarmingscircuit zonder mengklep A1/VC1
Regel
Symbool/
waarde
Verwarmingscircuit zonder mengklep A1/VC1

B

21

Gewenste kamertemperatuur in °C

C

20

Kamertemperatuur in °C

D

38

Gewenste aanvoertemperatuur in °C

E

40

Aanvoertemperatuur verwarmingscircuit in °C

F

CV-pomp

H

Koeling via verwarming/koelcircuit
—

Koelfunctie ”active cooling” niet vrijgegeven

Kolom qT: Verwarmingscircuit met mengklep M2/VC2
Regel
Symbool/
waarde
Verwarmingscircuit met mengklep M2/VC2

A
B

21

Gewenste kamertemperatuur in °C

C

20

Kamertemperatuur in °C

D

38

Gewenste aanvoertemperatuur in °C

E

40

Aanvoertemperatuur verwarmingscircuit in °C

F

CV-pomp

G

Mengklep verwarmingscircuit

H

Koeling via verwarming/koelcircuit
—

Koelfunctie ”active cooling” niet vrijgegeven

5837029

Diagnose

A
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Diagnose
Installatieoverzicht (vervolg)
Kolom qZ: Verwarmingscircuit met mengklep M3/VC3
Regel
Symbool/
waarde
Verwarmingscircuit met mengklep M3/VC3

A
B

21

Gewenste kamertemperatuur in °C

C

20

Kamertemperatuur in °C

D

38

Gewenste aanvoertemperatuur in °C

E

40

Aanvoertemperatuur verwarmingscircuit in °C

F

CV-pomp

G

Mengklep verwarmingscircuit

H

Koeling via verwarming/koelcircuit
—

Koelfunctie ”active cooling” niet vrijgegeven

Kolom qU: Afzonderlijk koelcircuit
Regel
Symbool/
waarde
Afzonderlijk koelcircuit

B

19

Gewenste kamertemperatuur in °C

C

21

Kamertemperatuur in °C

D

15

Gewenste aanvoertemperatuur in °C

E

16

Aanvoertemperatuur afzonderlijk koelcircuit in °C

F

Koelcircuitpomp

G

Mengklep koelcircuit

H

Koeling via apart koelcircuit
—

3-wegomschakelklep ”Verwarmen/koelen”

Diagnose

A

Koelfunctie ”active cooling” niet vrijgegeven

Kolom qI: koeling
Regel
Symbool/
waarde
koeling

A
B

14

Gewenste koelbuffertemperatuur in °C

C

13

Koelbuffertemperatuur in °C

D

13

Gewenste aanvoertemperatuur koeling in °C

E

14

Aanvoertemperatuur koeling in °C

F

Koeling met koelwaterbuffer

G

”natural cooling”

—

—

Bypass verwarmingswaterbuffer

H

—

Kamerverwarming met verwarmings-/koelwaterbuffer

C

—

Kamerkoeling met verwarmings-/koelwaterbuffer

—

”active cooling” met omkering koelcircuit of ontdooien

5837029

H
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Diagnose
Installatieoverzicht (vervolg)
Kolom qO: Woningventilatie
Regel
Symbool/
waarde
Woningventilatie met aangesloten ventilatietoestel

A

65

B

Vermogen voorverwarmregister in %
Passief verwarmen

C

Passief koelen
D

170

Gewenst toevoerluchtdebiet in m3/h

E

23

Toevoerluchttemperatuur in °C

F

21

Afvoerluchttemperatuur in °C

G

170

Gewenst uitlaatluchtdebiet in m3/h

H

3

Uitlaatluchttemperatuur in °C

K

96

Rendement in %

Kolom wP: Externe functies
Regel
Symbool/
waarde
2

A

Externe vraag, extern blokkeren, werkingsstatus extern omschakelen

30

D

Gewenste aanvoertemperatuur secundair circuit van alle externe verwarmingscircuitregelingen in °C
Extern opvragen actief

G

Werkingsstatus extern omschakelen
H

50

Gewenste aanvoertemperatuur secundair circuit bij externe vraag in °C: zie hoofdstuk ”Externe functies”.

K

100

Vereist warmtevermogen in %

Installatieoverzicht cascade

/

A
B
41

42

37

39

34

45

40

C

46

D

3

1

2

1

3

E

56

57

57

43

59

F

57

55

58

0

57

G

3412

2410

2311

2619

48

43

2146

H
K
L
Afb. 17

Gewenste temperaturen hebben een witte
achtergrond.

A tot L:

Voor de betekenis van de symbolen en waarden, zie
de volgende tabel.
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5837029

Diagnose

Extern blokkeren actief

Diagnose
Installatieoverzicht (vervolg)
Betekenis van de symbolen en waarden
De weergegeven informatie is voor alle kolommen identiek.
Regel
Symbool/
waarde
”Manuele bediening” is ingesteld (zie gebruiksaanwijzing ”Vitotronic 200”). De
warmtepomp is voor de werking in de warmtepompcascade niet beschikbaar.

A

Hoofdwarmtepomp
tot

tot

Volgwarmtepomp 1 tot volgwarmtepomp 4 volgens ”Nummer van de warmtepomp in cascade 7707”:
Als er geen looptijdcompensatie is ingesteld, worden de volgwarmtepompen achtereenvolgens volgens oplopend nummer ingeschakeld.
De volgwarmtepomp is voorhanden, maar kan bij behoefte niet ingeschakeld worden, bijv. bij storing.
De warmtepomp meldt geen storingen. Opvraging van de meldingen bij de desbetreffende warmtepompregeling: zie hoofdstuk ”Meldingen”.
Kamerverwarming

B

Tapwaterverwarming
C

D

46 (linker
waarde)

Aanvoertemperatuur secundair circuit in °C

41 (rechter
waarde)

Retourtemperatuur secundair circuit in °C

1 tot 3

Trap verwarmingswater-doorstroomtoestel

E

56

Gewenst compressorvermogen in %

Diagnose

Verwarmingswater-doorstroomtoestel (aangesloten op de warmtepompregeling)
Gewenste compressorfrequentie in Hz

Kamerverwarming
Kamerkoeling
Ontdooien
F

57

Compressorvermogen in %

Compressorfrequentie in Hz

Compressor
G

3412

Looptijd van de compressor in h

Installatie
Timer
De weergave ”Timer” toont de processen, die na de
weergegeven tijd stoppen. De totale duur van de processen wordt met parameters aangegeven.
1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Diagnose”
3. ”Installatie”

5837029

4. ”Timer”
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Diagnose
Installatie (vervolg)
A

B

C

Aanlooptijd WP
Min. looptijd WP
Opt. Looptijd WP
Pompnaloop WP
Blokkeertijd WP
Ontdooiing WP (ten vroegste)
Wachttijd moduswissel WP
Wachttijd WW / verwarmen
Blokkeertijd IWB warmtepomp

30
106
6118
14
426
131
87
960
431

20
88

Ü Timer

Kiezen met

35
125

(

Afb. 18

Actieve processen

Betekenis

Tijdinstelling af fabriek

”Aanlooptijd WP”

Aanvoertijd voor ventilator en secundaire pomp

60 of 120 s

”Min. looptijd WP”

Minimale looptijd voor een betere efficiëntie van de
warmtepomp

30, 180 of 360 s

”Opt. looptijd WP”

:
/

20 min na het einde van de laatste ontdooiing 10 of 20 min
Periode waarin de warmtepomp storingvrij
moet lopen zodat de regelingsinterne teller
voor storingen teruggezet wordt.

”Min. inschakeltijd WP”

Bij 2-trapskoelcircuit: Min. duur tot een compressor
weer mag inschakelen.

20 min

”Pompnaloop WP”

Nalooptijd van de secundaire pomp, nadat de kamer120 s
of tapwaterverwarming met de warmtepomp afgelopen
is.

”Blokkeertijd WP”

Pauze om slijtage aan de compressor te beperken

180 of 600 s

”Ontdooiing WP (ten vroegste)”

Voor ontdooien door omkering koudecircuit
Tijdens het ontdooiproces: Resterende ontdooitijd
Of
■ Na het einde van het ontdooiproces: Blokkeertijd
voor opnieuw ontdooien

■

■

■

■

Vitocal 100-S/
111-S:
Geen opgave
Vitocal 200-A/200S/222-A/222-S:
30 min
Vitocal 300-A, type
AWO 302.B:
60 tot 75 min

”Ontd. WP (ten laatste)”

Voor ontdooien door omkering koudecircuit
Als de verdampingstemperatuur de vermelde verwisseldrempel onderschrijdt, begint het volgend ontdooiproces ten laatste na afloop van de opgegeven duur.

60 of 240 min

”Natuurl. ontdooiiing”

Resterende duur voor ontdooien met omgevingslucht: 60 min
Hierbij leidt de ventilator warme omgevingslucht via de
verdamper. Aan het secundair circuit wordt er geen
warmte onttrokken. De compressor loopt niet.

”Wachttijd moduswissel WP”

Looptijdverlenging van de compressor na het omschakelen van tapwaterverwarming op kamerverwarming

120 s

”Koelcircuitfuncties”

Max. duur voor drukregeling van het zuiggas

10 min
5837029

Diagnose

A Actieve processen
B Resterende tijd in s
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Diagnose
Installatie (vervolg)
Actieve processen

Betekenis

”Beveiligingsfuncties WP”

■

■

”Wachttijd WW / verwarmen”

Max. duur waarin het minimumtemperatuurverschil
10 min
tussen verdamper en condensor niet bereikt moet
worden.
Bij omkering koelcircuit:
Max. duur waarin de verdampingstemperatuur onder
0 °C mag dalen.
Max. duur van de tapwaterverwarming als er warmtevraag van de verwarmingscircuits is.
Of
Max. duur van de kamerverwarming als er warmtevraag van de warmwaterboiler is.

”Max. looptijd
warmwater- bereiding bij verwarming
6011”

In deze periode worden geen integralen voor inschakeldrempels aangemaakt.

0,5 x ”Inschakelvertraging verwarmingswaterdoorstromer 7905”

■

■

”Blokkeertijd IWB warmtepomp”

Tijdinstelling af fabriek

”Blokkeertijd IWB el. verw.”

”Inschakelvertraging verwarmingswaterdoorstromer
7905”

”Blokkeertijd IWB ext. WE”

”Inschakelvertraging externe warmtegenerator 7B04”
Min. looptijd externe warmteopwekker

20 min

Diagnose

”Ext. warmtegenerator”

Looptijd externe warmteopwekker zonder warmtevraag 10 min
”Gebeurtenissen”

Bij 2-trapskoelcircuit:
Tijd tot de andere compressor mag bijgeschakeld worden.

20 min

Opmerking
De tijdinstellingen zijn deels afhankelijk van het type
warmtepomp.
■ Sommige tijdsinstellingen kunnen alleen door een
door Viessmann gecertificeerde verwarmingsfirma
voor warmtepompen gewijzigd worden.

■

Integrale
Bepaalde installatiecomponenten worden enkel ingeschakeld als de waarden boven/onder de desbetreffende temperatuurgrens liggen en indien ook de
inschakelintegraal de bijbehorende inschakeldrempel
heeft overschreden, bijv. ”Inschakeldrempel verwarmingswaterdoorstromer 730E”. De inschakelintegraal wordt berekend op basis van de hoogte en de
duur waarin de waarden boven/onder de grenswaarde
liggen.
Voorwaarde: Warmte-/koelbehoefte is gering.
De warmtepompregeling berekent verschillende integralen.

3. ”Installatie”
4. ”Integrale”

5837029

1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Diagnose”
125

Diagnose
Installatie (vervolg)
A

B C

Ü Integrale
WP voor VC
Elektr. verw. voor HK
WP voor zwembad
WP voor koelen
WP voor CV-buffer
Ontdooien

Terug met

72
147
68
12
95
84

ä

Afb. 19
A Integraal
B Toestand van de integraal

Integraal

Betekenis

Inschakeldrempel/vermogensinvoer af fabriek

”WP voor WW”

Inschakelen van de warmtepomp voor tapwaterverwarming

Vermogensgeregelde warmtepompen:
■ Vermogensinvoer uit karakteristiek
Warmtepompen zonder vermogensregeling:
■ 0 of 100 %

”Elektr. verw. voor WW”

Inschakelen van het verwarmingswaterdoorstroomtoestel en/of het elektrisch verwarmingselement voor de tapwaternaverwarming

—

”Ext. WG. voor WW”

Inschakelen van de externe warmteopwekker voor tapwaternaverwarming

—

”WP voor HK”

Inschakelen van de warmtepomp voor kamerverwarming

”Inschakeldrempel verwarmingswaterdoorstromer 730E”

”Elektr. verw. voor HK”

Inschakelen van het verwarmingswaterdoorstroomtoestel voor kamerverwarming

”Externe WG voor VC”

Inschakelen van de externe warmteopwekker voor kamerverwarming

”Inschakeldrempel externe
warmtegenerator 7B03”

5837029

Diagnose

Integraal verhoogt.
Integraal vermindert.
Geen symbool: Integraal blijft ongewijzigd.
C Actuele waarde van de integraal in %, met betrekking tot de bijbehorende inschakeldrempel/vermogensinvoer
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Diagnose
Installatie (vervolg)
Integraal

Betekenis

Inschakeldrempel/vermogensinvoer af fabriek

”WP voor zwembad”

Inschakelen van de warmtepomp voor
zwembadverwarming

”Inschakeldrempel verwarmingswaterdoorstromer 730E”

”WP voor koelen”

Inschakelen van de warmtepomp bij weersafhankelijke kamerkoeling met koelfunctie ”active cooling”

”WP voor CV-buffer”

Inschakelen van de warmtepomp voor bufferverwarming

”Ontdooien”

Ontdooi-integraal

■

■

”Koelbuffertemp.”

Inschakelen van de warmtepomp voor de
koeling van de verwarmings-/koelwaterbuffer

Bij min. retourtemperatuur secundair circuit:
10 of 35 K·min
Bij max. retourtemperatuur secundair circuit:
40 of 70 K·min

”Inschakeldrempel verwarmingswaterdoorstromer 730E”

Opmerking
De waarden voor de inschakeldrempel/vermogensinvoer zijn deels afhankelijk van het type warmtepomp.
■ Sommige waarden kunnen alleen door een door
Viessmann gecertificeerde installateur voor warmtepompen worden aangepast.

Diagnose

■

Logboek
Het logboek bevat de laatste 30 statuswijzigingen van
componenten van de verwarmingsinstallatie en van de
warmtepompen. Voor de analyse van het regelgedrag
van de warmtepompregeling kunnen bij elke invoer
meer inlichtingen worden opgevraagd, bijv. het tijdstip
en reden van de statuswijziging.
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Diagnose”
3. ”Installatie”
4. ”Logboek”

B

Ü Logboek
Vrijgave ketel- temperatuursensor
Secundaire pomp 1

Aan
25%

Elektrische verwarming

Uit

Elektrische verwarming

St1

Kiezen met

(

Afb. 20
A Componenten waarvan de status gewijzigd is.
B Ingeschakelde status

5837029

5. Ingang selecteren. Met OK bijkomende informatie
weergeven.

A
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B

A

Vrijgave ketel- temperatuursensor Aan
12.02.2018

19:58:24

Inschakelhysterese bereikt

SC:HK

ZA:PM2

5K

Terug met
G

ä
F

E

D

C

Afb. 21
A Componenten waarvan de status gewijzigd is.
B Ingeschakelde status
C Ingestelde voorwaarde of grenswaarde voor de

statuswijziging met eenheid
D Datum en tijd van de statuswijziging
E Gebeurtenis (reden van de statuswijziging)
F Toestandsautomaat ”TA”: Regelcircuit dat de sta-

ging betrekking heeft.
Component A en ingeschakelde status B
Component A

Betekenis

Ingeschakelde status B
Met vermogens- Zonder vermoregeling
gensregeling

”Compressor 1”

Compressor of compressor 1 bij 2-traps
koudecircuit

”0 %” tot ”100
%”

”Compressor 2”

Compressor 2 bij 2-traps koudecircuit

”Primaire bron 1”

—

: Primaire pomp
/

: Ventilator of inverterfrequentie

”Secundaire pomp 1”

Secundaire pomp

”Elektrische verwarming”

Verwarmingswater-doorstroomtoestel

”Uit”, ”Tr1”, ”Tr2 ―
”, ”Tr3” voor de
weergave van de
ingeschakelde
trap

”FL-gas-magneetklep 1”

Uitschakelklep in het koelcircuit

—

”Aan” of ”Uit”

”Boilernaverwarming”

Circulatiepomp voor de boilernaverwarming
of elektrisch verwarmingselement

”Aansturing ext. WG.”

Inschakelen externe warmteopwekker

”Active Cooling”

Koelfunctie ”active cooling”

”CV-pomp VC1”

CV-pomp verwarmingscircuit A1/VC1

—

”Aan” of ”Uit”

”CV-pomp VC2”

CV-pomp verwarmingscircuit M2/VC2

”CV-pomp VC3”

CV-pomp verwarmingscircuit M3/VC3
5837029
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tuswijziging heeft geactiveerd.
G ”SC”: Hydraulisch circuit waarop de statuswijzi-
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Component A

Betekenis

”Schakeluitg. circ.pomp” Circulatiepomp
”Groepsalarmmeld.”

Groepsalarmmeld.

”Natural Cooling”

Koelfunctie ”natural cooling”

”Klep verwarmen/WW1”

3-wegomschakelklep ”Verwarmen/tapwaterverwarming”

”Boilerlaadpomp”

Boilerlaadpomp

”Zwembadklep”

3-wegomschakelklep ”Zwembadverwarming”

”Volg-warmtepomp 1”

Volgwarmtepomp 1

”Volg-warmtepomp 2”

Volgwarmtepomp 2

”Volgwarmtepomp 3”

Volgwarmtepomp 3

”Volgwarmtepomp 4”

Volgwarmtepomp 4

”koelcircuit-omkering”

Ontdooiing door omkering koelcircuit

”Methoden”

Meerdere installatiecomponenten tegelijk

Ingeschakelde status B
Met vermogens- Zonder vermoregeling
gensregeling
—

”Aan” of ”Uit”

—

”Aan” of ”Uit”

—

”Aan” of ”Uit”

Opmerking
Voor elke statuswijziging wordt slechts een gebeurtenis weergegeven.
■ Als een statuswijziging van meerdere met elkaar verband houdende gebeurtenissen afhangt, wordt altijd
de laatste gebeurtenis weergegeven.

Diagnose

■

Gebeurtenissen E
Gebeurtenis E

Oorzaken

”Inschakelhysterese bereikt”

Gewenste temperatuur is hoger/lager met waarde van hysterese.

”Uitschakelhysterese bereikt”

Gewenste temperatuur is hoger/lager met waarde van hysterese.

”Moduswisseling na tijdprogramma”

Wijziging van de werkingsstatus volgens het ingestelde tijdprogramma

”Moduswisseling ext. bijschakeling”

Wijziging van de werkingsstatus via externe toestellen, digitale ingang, gebouwbeheersysteem, hoofdwarmtepomp, enz.

”Sprong gew. waarde”

Wijziging van de gewenste aanvoertemperatuur secundair circuit, bijv. door
volgende voorwaarden:
■ Werkingsstatus is volgens het ingestelde tijdprogramma gewijzigd.
■ Omschakelen tussen kamerverwarming, tapwaterverwarming, kamerkoeling
of zwembadverwarming
■ Functie ”Extern opvragen” of ”Extern blokkeren” zijn actief.

”Gew. waarde bereikt”

Boilertemperatuur of buffertemperatuur heeft gewenste temperatuur of max.
temperatuur bereikt.

”Wissel hydraulisch circuit”

Omschakelen tussen kamerverwarming, tapwaterverwarming, kamerkoeling of
zwembadverwarming

”In-/uitschakeloptimalisering
actief”

Functie ”Inschakeloptimalisering voor warmwaterbereiding 6009” of ”Uitschakeloptimalisering voor warmwaterbereiding 600A” actief

”Blokkering energieb. actief”

Blokkering energiebedrijf is actief.

”Compressorstop”

■

■

5837029

”Integraalwaarde bereikt”

Compressor is uitgeschakeld. De vraag is niet meer voorhanden.
Of
Er is een storing opgetreden.

De integraal voor het inschakelen van een component, een functie of een bedrijfsniveau heeft de inschakeldrempel overschreden.
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Gebeurtenis E

Oorzaken

”Waarde lager dan integraalw.”

De integraal voor het inschakelen van een component, een functie of een bedrijfsniveau heeft de inschakeldrempel overschreden.

”Vervangend stoken”

Als de compressor niet kan starten, wordt bijv. een externe warmteopwekker,
verwarmingswater-doorstroomtoestel of elektrisch verwarmingselement ingeschakeld.

”Naloop pomp”

Nalooptijd van een circulatiepomp actief, bijv. secundaire pomp na het uitschakelen van de compressor

”Hoger gebruik”

Behoefte ”Hoog” of ”Maximaal” voor regelcircuit is actief.

”Extern opvragen”

Functie ”Extern opvragen” is actief.

”Extern blokkeren”

Functie ”Extern blokkeren” is actief.

”Natuurl. ontdooiiing”

Ontdooien met omgevingslucht: Koelcircuit is niet in werking.

”Vermogen op nul”

Geen vraag meer naar warmtebron.

”EEV uitschakeling”

Werkingspunt buiten de toepassingsgrenzen of storing koelcircuitregelaar
(”Diagnose” ”Koelcircuit” ”Meldingsoverzicht” opvolgen)

”Koelcircuitstoring”

Temperatuur aan de condensor herhaaldelijk te laag, melding ”AC Condensoruitschakel.” in aanmerking nemen.

”Vorstbescherming”

■
■

Veiligheidscircuit onderbroken

”Primaire temp. buiten toepas- Aanvoertemperatuur primair circuit of luchtinlaattemperatuur buiten de regesingsgrenzen”
lingsinterne grenzen, melding ”CB Aanvoertemp. primair” in aanmerking nemen.
”Timer afgelopen”

Actieve timer is afgelopen, bijv. ”Aanlooptijd WP”: zie hoofdstuk ”Timer”.

”Maximumwaarde overschreden”

Max. persgastemperatuur of max. hoogdruk condensor is overschreden.

”Vermogensopvraag”

Warmtebron werd door productiemanager aangesproken, bijv. warmtepomp,
externe warmteopwekker, enz.

”Max. temp. secundair circuit
overschreden”

Max. aanvoertemperatuur secundair circuit overschreden

”Stromingsbewaker”

■

■

”Ontdooien”

Stromingsbewaker is geactiveerd.
Of
Brug is niet voorhanden.
/

: Ontdooiing door omkering koudecircuit

”Hoofdonderbreker”

Verwarmingswater-doorstroomtoestel wordt onmiddellijk voor het inschakelen
van de compressor uitgeschakeld.

”Grensdruk”

Min. druk van het zuiggas niet bereikt.

”Temperatuurverhoging”

Max. temperatuurverschil tussen verdamper en condensor is overschreden of
min. temperatuurverschil tussen verdamper en condensor niet bereikt.

”Dauwpuntsensor”

Dauwpuntsensor is geactiveerd.

”Min. temp. secundair circuit
niet bereikt”

Min. aanvoertemperatuur secundair circuit niet bereikt

Toestandsautomaten ”TA” F
Toestandsautomaten geven de toestanden van de
regelcircuits in de warmtepompregeling weer. Zo kunnen de functies van afzonderlijke componenten van de
warmtepomp en de verwarmingsinstallatie bekeken
worden.
5837029
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”Veiligheidscircuit”

Temperatuur aan de condensor te laag
Temperatuur in de warmwaterboiler te laag
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Regelcircuit

”VC1”

Verwarmingscircuit A1/VC1 (”Verwarm.circuit 1”)

”VC2”

Verwarmingscircuit M2/VC2 (”Verwarm.circuit 2”)

”VC3”

Verwarmingscircuit M3/VC3 (”Verwarm.circuit 3”)

”KK”

Afzonderlijk koelcircuit (”Koelcircuit”)

”PS”

”CV-waterbuffer”

”WW”

Tapwaterverwarming (”Warmwaterbuffer”)

”HCFDM”

”CV-circuitlastmanager”

Lokale opvraagmanager
Indicatie

Regelcircuit

”LFDM1”

Tapwaterverwarming (”Lok. opvraagmanager WW”)

”LFDM2”

Verwarmingscircuits (”Lok. opvraagmanager VC”)

”LFDM3”

Koeling ”Lok. opvraagmanager koelen”

”LFDM4”

Zwembadverwarming (”Lok. opvraagmanager pool”)

Centrale opvraagmanager
Indicatie

Regelcircuit

”CFDM1”

Tapwaterverwarming (”Centr. Opvraagmanager WW”)

”CFDM2”

Verwarmingscircuits (”Centr. Opvraagmanager VC”)

”CFDM3”

Koeling ”Centr. Opvraagmanager koelen”

”CFDM4”

Zwembadverwarming (”Centr. Opvraagmanager POOL”)

Productiemanager
Indicatie

Regelcircuit

”PM1”

Tapwaterverwarming (”Productiemanager WW”)

”PM2”

Verwarmingscircuits (”Productiemanager VC”)

”PM3”

Koelen (”Productiemanager koelen”)

”PM4”

Zwembadverwarming (”Productiemanager pool”)

Warmtebronnen
Indicatie

Regelcircuit

”WP1”

Warmtepomp, compressor 1 bij 2-traps koudecircuit (”warmtepomp 1”)

”WP2”

Compressor 2 bij 2-traps koudecircuit (”warmtepomp 2”)

”Elek. verw.”

Elektrisch verw.element (”Extra elek. verwarm.”)

”EHEIZ”

Verwarmingswater-doorstroomtoestel (”Extra elek. verwarm.”)
Externe warmteopwekker (”Ext. warmtegenerator”)
Volgwarmtepomp 1 (”Volgwarmtepomp 1”)

”VolgWP2”

Volgwarmtepomp 2 (”Volgwarmtepomp 2”)

”VolgWP3”

Volgwarmtepomp 3 (”Volgwarmtepomp 3”)

”VolgWP4”

Volgwarmtepomp 4 (”Volgwarmtepomp 4”)

”Brijnc.”

Primair circuit (”Aardsonde”)

5837029

”EXWE”
”VolgWP1”

Diagnose

Verbruiker
Indicatie
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Hydraulisch circuit ”SC” G
Indicatie

Hydraulisch circuit

”WW”

Tapwaterverwarming

”VC”

CV-circuit A1/VC1, CV-circuit M2/VC2, CV-circuit M3/VC3

”COOL”

Afzonderlijk koelcircuit

”POOL”

Zwembad

Ventilatie
Ventilatie: Overzicht
Functieschema bij woningventilatie met aangesloten
ventilatietoestel

4. ”Ventilatie: Overzicht”

De volgende informatie kan worden opgevraagd:
■ Temperaturen en gewenste luchtdebieten
■ Bedrijfstoestanden en -gegevens van de ventilatoren
en andere componenten
■ Meetwaarden aangesloten sensoren

■

2. ”Diagnose”
3. ”Ventilatie”
E

F

G

Ventilatie: Overzicht
3,0 /2,5°C
34%
BuiL

2550rpm

D
C
B
A

24,0°C
30%

Status
3 /3
Uitlaatlucht
4,5°C
Uitlaatlucht vol. 170m³/h
CO2
Vocht

ABL
20,0 /18,0°C

2430rpm

800 /657ppm
65 /72%

Toevoerlucht16,5 /24,3°C
Toevoerlucht vol.170m³/h

Terug met
L

K

H

Afb. 22
A Warmtewisselaar
B Vitovent 200-C/200-W/300-C/300-W:

E Actueel verwarmingsvermogen van het elektrische

Openingsbreedte van de bypassklep in %
C Vitovent 200-W/300-C/300-F/300-W:
Buitenluchttemperatuur, meting conform elektrisch
voorverwarmregister (accessoire)
D Elektrisch voorverwarmregister (accessoire)

F
G
H
K

voorverwarmregister in %
Toerental uitlaatluchtventilator
Uitlaatluchtventilator
Toevoerluchtventilator
Toerental toevoerluchtventilator
5837029

Diagnose

1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

Aanwijzingen
Bij enkele ventilatietoestellen worden niet alle
getoonde symbolen en waarden weergegeven.
■ Enkel aanwezige componenten van het ventilatiesysteem worden weergegeven, bijv. elektrisch voorverwarmregister.
■ Als de ventilatoren of andere componenten van het
ventilatietoestel in werking zijn, worden de symbolen
geanimeerd weergegeven.
■ De getoonde waarden zijn voorbeelden.
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L Vitovent 300-F:

Hydraulisch naverwarmregister
Vitovent 200-C:
Symbool knippert: Ontdooien van de warmtewisselaar actief
Betekenis van de waarden en symbolen
Weergave
Betekenis

Bypass niet actief: Buitenlucht wordt via
warmtewisselaar geleid.

X

X

X

Bypass actief (passief verwarmen/koelen):
Afvoerlucht wordt niet via de warmtewisselaar geleid.

—

X

X

Bypass actief (passief verwarmen/koelen of
ontdooi-/vorstbeschermingsfunctie): Buitenlucht wordt niet of slechts gedeeltelijk via
de warmtewisselaar geleid.

X

—

—

3,0

Gewenste temperatuur in °C voor regeling
van het elektrische voorverwarmregister bij
comfortfunctie vorstbescherming

X

—

—

2,5

Buitenluchttemperatuur in °C, meting conform
elektrisch voorverwarmregister (accessoire)
Buitenluchttemperatuur voor Vitovent 300-F:
Zie pos C in afb. 22.

X

—

X

Vorstbeschermingsfunctie actief, met of zonder elektrisch voorverwarmregister

X

X

X

Verijzing van de warmtewisselaar door te lage toevoerluchttemperatuur herkend

X

—

200-W

Verijzing van de warmtewisselaar door te
hoog ventilatortoerental herkend

X

—

300-C
300-W

3

Gewenste ventilatietrap

X

X

X

3

Momenteel actieve ventilatietrap

X

X

X

”Uittreel.”

4,5

Uitlaatluchttemperatuur in °C

—

X

—

”Uittr.l. v.”

170

Luchtdebiet uitlaatlucht in

X

X

X

”CO2”
Witte achtergrond: CO2-concentratie is doorslaggevend voor de
aanpassing van het luchtdebiet.
(CO2-/vochtsensor vereist, accessoire)

800

”CO2-waarde voor verhoging debiet 7D18”
CO2-concentratie in ppm (”parts per million”),
vanaf wanneer het luchtdebiet aangepast
wordt.

—

X

—

657

Werkelijke waarde CO2-concentratie in ppm

—

X

—

”BuiL”

m3/h

5837029

”Status”
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Vitovent
200-C 300-F 200-W
300-C
300-W

Diagnose
Ventilatie (vervolg)
Weergave

”Vocht”
Witte achtergrond: Luchtvochtigheid is doorslaggevend voor de
aanpassing van het luchtdebiet.
(CO2-/vochtsensor vereist, accessoire)

Betekenis

65

72

”Vochtwaarde voor verhoging debiet
7D19”
Relatieve luchtvochtigheid in %, vanaf wanneer het luchtdebiet aangepast wordt.

—

X

—

Werk. waarde relatieve luchtvochtigheid in %
■

Meting met CO2-/vochtsensor

—

X

—

■

Meting met centrale vochtsensor

—

—

X

Gewenste toevoerluchttemperatuur in °C
Vitovent 200-C:
Weergave alleen bij vorstbescherming met
elektrisch voorverwarmregister: Gewenste
temperatuur voor de vermogensregeling
van het elektrische voorverwarmregister bij
het ontdooien via bypass
■ Vitovent 300-F:
Bij ventilatie-CV-circuit: gewenste aanvoertemperatuur CV-circuit A1/VC1 + 5 K

X

X

—

24,3

Werk. waarde toevoerluchttemperatuur in °C,
meting conform voorverwarmregister (accessoires)

X

X

—

”Tvl. vol.”

170

Luchtdebiet toevoerlucht in m3/h

X

X

X

”ABL”

20,0

”Gew. kamertemperatuur 7D08”
”Gew. kamertemperatuur C108”

X

X

—

—

—

X

X

X

X

”Tvl.”
16,5
Witte achtergrond: Afwijking van
de toevoerluchttemperatuur van
de gewenste waarde is doorslaggevend voor aanpassing van
luchtdebiet.

18,0

■

Werkelijke waarde afvoerluchttemperatuur in
°C

Ventilatie
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Diagnose”
3. ”Ventilatie”
4. ”Ventilatie”

Ventilatie
Ventil.-blokk.tijd Vorstbescherming:
Status VHZ-STB:
Tijd tot aanpassing:
Vers.drukpressost. AUL:
Vers.drukpressost. ABL:
Bypass-functie:
Spanning FOL:
Spanning ZUL:

00:02:27/00:00:56
VHZ geblokkeerd
00:07:20
Geactiveerd
Geactiveerd
Koelen
6,14V
6,09V

Terug met
Afb. 23

5837029
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Vitovent
200-C 300-F 200-W
300-C
300-W
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Weergave

Betekenis

”Vent-blokk.tijd Vorstbescherm.:”

■

■

Vitovent
200-C 300-F 200-W
300-C
300-W

Als één of beide ventilatoren voor de vorstbescherming uitgeschakeld werden:
Resterende duur tot het herinschakelen van de ventilatoren
Als de vorstbeschermingsfunctie van het ventilatietoestel actief is en de ventilatoren ingeschakeld zijn:
min. duur waarna de ventilatoren voor de vorstbescherming
ten vroegste uitgeschakeld kunnen worden.

X

X

—

—

X

—

X

X

—

—

X

—

X

—

—

Als 2 tijden weergegeven worden:
■ Tijd links:
Vorstbeschermingsfunctie werd door te geringe buitenluchttemperatuur ingeschakeld.
■ Tijd rechts:
Vorstbeschermingsfunctie werd door te geringe toevoerluchttemperatuur ingeschakeld.

”Status VHZ-STB:”

”VHZ geblokkeerd”

Veiligheidstemperatuurbegrenzer van het elektrische voorverwarmregister (accessoires) is
geactiveerd. Elektrisch voorverwarmregister
kan pas weer ingeschakeld worden nadat de
veiligheidstemperatuurbegrenzer met de ”resettoets” op het voorverwarmregister werd ontgrendeld.
Opmerking
Voor het ontgrendelen van de veiligheidstemperatuurbewaker de oorzaak van de storing
verhelpen: Zie montage- en servicehandleiding ”Vitovent 200-C” of ”Vitovent 300-F”.

”Tijd tot aanpassing:”

Vorstbescherming zonder elektrisch voorverwarmregister:
Resterende duur tot het ventilatietoestel in de ”Basiswerking” opnieuw ingeschakeld wordt.
■ Vorstbescherming met elektrisch voorverwarmregister:
Resterende duur tot het aanpassen van de ventilatietrap
Zie hoofdstuk ”Vorstbescherming Vitovent 300-F”.
■

■

■

Als ”Intensieve werking” extern ingeschakeld werd:
Resterende duur tot de ”Intensieve werking” automatisch
eindigt (”Duur badkamerventilatie 7D3B”).
Als het elektrische voorverwarmregister ingeschakeld is:
Resterende nalooptijd van de ventilatoren om de oververhitting van het elektrische voorverwarmregister te vermijden.

Resterende duur tot de volgende ontdooibewerking van de
warmtewisselaar mag beginnen.

X

—

—

”Ontdooitijd:”

Resterende duur van de actueel actieve ontdooifunctie

X

—

—

5837029

”Blokkeertijd voor
ontdooien:”
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Opmerking
Als beide tijden weergegeven worden, zijn zowel de buitenluchttemperatuur alsook de toevoerluchttemperatuur te gering. De
ventilatoren worden pas uitgeschakeld of opnieuw ingeschakeld
als beide tijden verstreken zijn.

Diagnose
Ventilatie (vervolg)
Betekenis

”Herken.vorstbesch.max.toerent:”

Verijzing van de warmtewisselaar werd door te hoog ventilatortoerental herkend: Resterende tijd tot de ontdooifunctie actief
wordt.

X

—

—

”Herken. vorstbesch.min.temp:”

Verijzing van de warmtewisselaar werd door te lage toevoerluchttemperatuur herkend: Resterende tijd tot de ontdooifunctie
actief wordt.

X

—

—

”Vers.drukpressost.
AUL:”

Status van de verschildrukbewaker voor buitenluchtfilter en/of
afvoerluchtfilter
”Geactiveerd” Verschildruk heeft de activeringswaarde van
de verschildrukbewaker overschreden. In het
basismenu verschijnt de weergave ”Ventilatie”:” Filter controleren”.

—

X

—

”Vers.drukbewaker
ABL:”

Zoals ”Vers.drukpressost. AUL:”

—

X

—

”Bypass-functie:”

”Ventileren”
”Koelen”
”Verw.”
”passief ontdooi.”

X
X
X
X

X
X
X

X
X
—

—

—

X

—

—

Diagnose

Weergave

”Ontdooien
VVR”

Vitovent
200-C 300-F 200-W
300-C
300-W

Bypass niet actief
Bypass actief, passief koelen actief
Bypass actief, passief verwarmen actief
Ontdooifunctie voor de warmtewisselaar is actief. Elektrisch voorverwarmregister is uitgeschakeld.
Ontdooifunctie voor de warmtewisselaar is actief. Elektrisch voorverwarmregister is ingeschakeld.

”Spanning FOL:”

Stuurspanning uitlaatluchtventilator

X

X

X

”Spanning ZUL:”

Stuurspanning toevoerluchtventilator

X

X

X

Meldingsoverzicht Vitovent 200-C/300-F
Meldingsoverzicht van het aangesloten ventilatietoestel:
■ In het meldingsoverzicht kunnen meldingen niet
bevestigd worden.
■ De meldingen worden in chronologische volgorde
opgesomd. De laatste melding staat bovenaan.
■ Er worden maximaal 30 gegevens opgeslagen.
1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

Overzicht van de meldingen
A

B

C

D

E

Meldingsoverzicht
0
1
2
3

09.09.2009
09.09.2009
09.09.2009
09.09.2009

17:16:00
17:16:01
17:16:02
17:16:03

06
0A
03
10

Storing
7
Storing
3
Aanwijzinging 11
Storing
1

2. ”Diagnose”
3. ”Ventilatie”
4. ”Meldingsoverzicht”

Terug met
Afb. 24
Nummer van de melding
Datum en tijd van het laatste optreden
Meldingscode met 2 tekens
Soort melding: ”Aanwijzing”, ”Waarschuwing”, ”Storing”
E Frequentie van optreden
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A
B
C
D

Diagnose
Ventilatie (vervolg)
Als een melding van het ventilatietoestel voorkomt,
wordt ook op de warmtepompregeling een melding
voor het ventilatietoestel weergegeven. Welke melding
op de warmtepompregeling wordt weergegeven, hangt
af van het soort melding op het ventilatietoestel:
zie ”Overzicht van de meldingen” voor de warmtepompregeling.

Soort melding aan Melding aan de warmtepomphet ventilatietoestel regeling
H

”Aanwijzing”

”0F Ventilatietoestel”

W

”Waarschuwing”

”A0 Ventilatie: Filter controleren”

S

”Storing”

”0E Ventilatietoestel”

Meldingscode

Betekenis

Gedrag van het ventilatie- Maatregel
toestel

01

W

02

W

Enkel Vitovent 300-F:
Verschildruk heeft activeringswaarde van één of
van beide verschildrukbewakers overschreden.

Ventilatietoestel blijft in
werking, verhoogd elektrisch opgenomen vermogen.

03

W

Tijdinterval voor filtervervanging is afgelopen.

05

S

Kortsluiting/onderbreking
buitenluchttemperatuursensor

■

Vitovent 200-C: Ventilatortoestel wordt uitgeschakeld.
Vitovent 300-F: ”Basiswerking” wordt ingeschakeld. De waarde van
de uitlaatluchttemperatuursensor minus 5 K
wordt gebruikt.

S

Kortsluiting/onderbreking
toevoerluchttemperatuursensor

■

Vitovent 200-C: Ventilatortoestel wordt uitgeschakeld.
Vitovent 300-F: ”Basiswerking” wordt ingeschakeld.

07

S

Kortsluiting/onderbreking
afvoerluchttemperatuursensor

■

08

S

Enkel Vitovent 300-F:
Kortsluiting/onderbreking
uitlaatluchttemperatuursensor

”Basiswerking” wordt ingeschakeld. De waarde
van de buitenluchttemperatuursensor wordt gebruikt.

09

S

Enkel Vitovent 300-F:
Registratie CO2-signaal
gestoord

Ventilatietoestel blijft in
werking, geen regeling van
de CO2-concentratie.

0A

S

Enkel Vitovent 300-F:
Registratie vochtsignaal
gestoord

Ventilatietoestel blijft in
werking, geen regeling van
de luchtvochtigheid.

0C

―

Enkel Vitovent 300-F:
Luchtvochtigheid heeft
grens voor verhoging van
het luchtdebiet overschreden.

Luchtdebiet wordt verhoogd.

0D

―

Enkel Vitovent 300-F:
CO2-concentratie heeft
grens voor verhoging van
het luchtdebiet overschreden.

CO2-/vochtsensor controleren.

Geen maatregel nodig

5837029

06

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) van
de sensor van het ventilatietoestel
controleren: Zie montage- en servicehandleiding van het ventilatietoestel.

Diagnose

■

Buitenlucht- en afvoerluchtfilter vervangen. Onderhoudsindicatie terugzetten.
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Diagnose
Ventilatie (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van het ventilatie- Maatregel
toestel

0E

”Basiswerking” werd op
basis van een andere storing, bijv. sensorstoring,
ingeschakeld. Melding
komt niet alleen voor.

■

S

Vitovent 200-C:
Kortsluiting/onderbreking
buitenluchttemperatuursensor, toevoerluchttemperatuursensor en/of afvoerluchtemperatuursensor

”Basiswerking” wordt
ingeschakeld.
Bypass is geblokkeerd.

Maatregelen volgens de overige meldingen

Ventilatoren worden uitgeschakeld.

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) van
de sensor van het ventilatietoestel
controleren: Zie montage- en servicehandleiding van het ventilatietoestel.

■

Vitovent 300-F:
■ Kortsluiting/onderbreking buitenluchttemperatuursensor en Uitlaatluchttemperatuursensor
■ Kortsluiting/onderbreking toevoerluchttemperatuursensor, indien toevoerluchtverwarming via
ventilatieverwarmingscircuit plaatsvindt
10

S

Veiligheidstemperatuurbegrenzer aan het elektrische voorverwarmregister
is geactiveerd.

■

■

11

H

Enkel Vitovent 300-F:
Vorstbescherming voor
hydraulisch naverwarmregister actief

Vitovent 200-C: Ontdooi- Elektrisch voorverwarmregister controfunctie zonder elektrisch leren. Evt. voorverwarmregister vervoorverwarmregister
vangen.
■ Vitovent 200-C: Thermische zekerinwordt gebruikt.
Vitovent 300-F: Ventilatogen vervangen.
■ Vitovent 300-F: Om opnieuw in te
ren worden uitgeschakeld.
schakelen, veiligheidstemperatuurbegrenzer ontgrendelen. Ventilatietoestel aan de netschakelaar uit- en
opnieuw inschakelen.

De ventilatoren worden uitgeschakeld en na een bepaalde periode weer ingeschakeld.

Geen maatregel nodig:
Als de storing meermaals optreedt, bypassklep mechanisch controleren.

5837029

Diagnose

0F

H

138

Diagnose
Ventilatie (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van het ventilatie- Maatregel
toestel

14

S

Blokkade, storing of signaalonderbreking toevoerluchtventilator

■

15

S

Blokkade, storing of signaalonderbreking uitlaatluchtventilator

■

■

■

■
■

FF

S

Geen communicatie met
ventilatietoestel bij het inschakelen van de warmtepompregeling, bijv. als
ventilatietoestel niet ingeschakeld is of verkeerd type bij ”Vrijgave Vitovent
7D00” ingesteld is.

■

■

Ventilatietoestel werkt
met de laatst ingestelde
gegevens verder.
Of
”Basiswerking” wordt
ingeschakeld.

■

■

■

■

Ventilator op blokkade of verontreiniging controleren. Evt. blokkade verhelpen. Ventilator reinigen.
Elektrische aansluitingen en aansluitleiding ventilator controleren.
Ventilator mechanisch en elektrisch
controleren.
Evt. ventilator vervangen.
Vitovent 300-F: Ventilatietoestel aan
de netschakelaar uit- en opnieuw inschakelen.
Indien nodig ventilatietoestel inschakelen.
Ventilatietoestel en Modbus-kabel
naar de warmtepomp controleren.
Evt. regelaarprintplaat van het ventilatietoestel vervangen.
Parameterinstelling ”Vrijgave
Vitovent 7D00” controleren. Evt. instelling corrigeren.
Indien aanwezig, op de melding ”EF
Modbus-deelnemer” aan de warmtepompregeling letten.
Diagnose

■

Vitovent 200-C: Beide
ventilatoren worden uitgeschakeld, heropstartpogingen met korte intervallen.
Vitovent 300-F: Beide
ventilatoren blijven uitgeschakeld.

Meldingsoverzicht Vitovent 200-W/300-C/300-W
Meldingsoverzicht van het aangesloten ventilatietoestel:
■ In het meldingsoverzicht kunnen meldingen niet
bevestigd worden.
■ De meldingen worden in chronologische volgorde
opgesomd. De laatste melding staat bovenaan.
■ Er worden maximaal 30 gegevens opgeslagen.
1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

Overzicht van de meldingen
A

B

C

D

E

Meldingsoverzicht
0
1
2
3

09.09.2009
09.09.2009
09.09.2009
09.09.2009

17:16:00
17:16:01
17:16:02
17:16:03

06
0A
03
10

Storing
7
Storing
3
Aanwijzinging 11
Storing
1

2. ”Diagnose”
3. ”Ventilatie”
4. ”Meldingsoverzicht”

Terug met
Afb. 25
Nummer van de melding
Datum en tijd van het laatste optreden
Meldingscode met 2 tekens
Soort melding: ”Aanwijzing”, ”Waarschuwing”, ”Storing”
E Frequentie van optreden

5837029

A
B
C
D
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Diagnose
Ventilatie (vervolg)
Als een melding van het ventilatietoestel voorkomt,
wordt ook op de warmtepompregeling een melding
voor het ventilatietoestel weergegeven. Welke melding
op de warmtepompregeling wordt weergegeven, hangt
af van het soort melding op het ventilatietoestel:
zie ”Overzicht van de meldingen” voor de warmtepompregeling.

Soort melding aan Melding aan de warmtepomphet ventilatietoestel regeling
H

”Aanwijzing”

”0F Ventilatietoestel”

W

”Waarschuwing”

”A0 Ventilatie: Filter controleren”

S

”Storing”

”0E Ventilatietoestel”

Meldingscode

Betekenis

Gedrag van het ventilatie- Maatregel
toestel

03

W

Tijdinterval voor filtervervanging is afgelopen.

Ventilatietoestel blijft in
werking, verhoogd elektrisch opgenomen vermogen.

04

S

Kortsluiting/onderbreking 3-wegomschakelklep voor Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
externe temperatuursenaardwarmtewisselaar (door de aansluiting X15.7/X15.8 op regelsor (aardwarmtewisselaar) de installateur te plaatsen) aarprintplaat van het ventilatietoestel
wordt niet geschakeld.
controleren: Zie montage- en servicehandleiding van het ventilatietoestel.

05

S

Kortsluiting/onderbreking
buitenluchttemperatuursensor

■

■

■

Beide ventilatoren worden uitgeschakeld.
Het voorverwarmregister
wordt uitgeschakeld.
Bypass is geblokkeerd.

Buitenlucht- en afvoerluchtfilter reinigen. Bij sterke vervuiling beide filters
vervangen, minstens 1 keer per jaar.
Onderhoudsindicatie terugzetten.

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de aansluiting X7.1/X7.2 op regelaarprintplaat van het ventilatietoestel controleren: Zie montage- en servicehandleiding van het ventilatietoestel.

S

Kortsluiting/onderbreking
afvoerluchttemperatuursensor

Bypass is geblokkeerd.

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de aansluiting X17.1/X17.2 op regelaarprintplaat van het ventilatietoestel
controleren: Zie montage- en servicehandleiding van het ventilatietoestel.

0A

S

Registratie signaal van de
centrale vochtsensor gestoord

Ventilatietoestel blijft in
werking, geen regeling van
de luchtvochtigheid.

Centrale vochtsensor controleren.
Ventilatietoestel spanningsvrij schakelen. Evt. vochtsensor vervangen.

14

S

Blokkade, storing of signaalonderbreking toevoerluchtventilator

■

Diagnose

07

15

S

Blokkade, storing of signaalonderbreking uitlaatluchtventilator

■

Beide ventilatoren worden uitgeschakeld.
Elektrische voorverwarmregisters worden uitgeschakeld.

■

■

■

5837029

■

Ventilator op blokkade of verontreiniging controleren. Evt. blokkade verhelpen. Ventilator reinigen.
Elektrische aansluitingen en aansluitleiding ventilator controleren.
Ventilator mechanisch en elektrisch
controleren.
Evt. ventilator vervangen.
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Diagnose
Ventilatie (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van het ventilatie- Maatregel
toestel

1B

Druksensor toevoerluchtventilator defect of drukslangen (rood) verstopt of
geknikt

■

S

■

Ventilatie met constant
ventilatortoerental
Als de buitenluchttemperatuur < 0 °C is, schakelt
het door de installateur
ingebouwde elektrische
voorverwarmregister in.

Druksensor uitlaatluchtventilator defect of drukslangen (blauw) verstopt
of geknikt

■

■

■

■

FF

S

Geen communicatie met
Ventilatietoestel werkt met
ventilatietoestel bij het in- de laatst ingestelde gegeschakelen van de warmte- vens verder.
pompregeling, bijv. als
ventilatietoestel niet ingeschakeld is of verkeerd type bij ”Vrijgave Vitovent
7D00” ingesteld is.

■

■

■

■

De drukslangen (rood) op vervuiling,
knikken en beschadiging controleren: Zie montage- en servicehandleiding van het ventilatietoestel.
Druksensor toevoerluchtventilator
controleren. Evt. ventilator vervangen.
De drukslangen (blauw) op vervuiling, knikken en beschadiging controleren: Zie montage- en servicehandleiding van het ventilatietoestel.
Druksensor uitlaatluchtventilator
controleren. Evt. ventilator vervangen.
Indien nodig ventilatietoestel inschakelen.
Ventilatietoestel en Modbus-kabel
naar de warmtepomp controleren.
Evt. regelaarprintplaat van het ventilatietoestel vervangen.
Parameterinstelling ”Vrijgave
Vitovent 7D00” controleren. Evt. instelling corrigeren.
Indien aanwezig, op de melding ”EF
Modbus-deelnemer” aan de warmtepompregeling letten.

Warmtepomp
Looptijd compressor

Ü Looptijd compressor
h

2. ”Diagnose”
3. ”Warmtepomp”

Belastingklasse

4. ”Looptijd compressor” bij 1-traps warmtepomp

1

?

3

4

5

Looptijd

5. Bedrijfsuren van de compressor (”Looptijd”) met
voor elke ”Belastingklasse” opvragen.

Kiezen met

230h

(

1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

Afb. 26

5837029

Toekenning van de belastingklassen:
Belastingklasse
Bedrijfsuren bij ΔTV/K
1

ΔTV/K < 25 K

2

25 K < ΔTV/K < 32 K

3

32 K < ΔTV/K < 41 K

4

41 K < ΔTV/K < 50 K

5

ΔTV/K > 50 K
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Diagnose

1C

S

Diagnose
Warmtepomp (vervolg)
ΔTV/K Verschil tussen verdampings- en condensatie-

temperatuur

Koelcircuit
Opmerking
Toewijzing van de koelcircuitregelaar aan het warmtepomptype: Zie pagina 24.
■ Meer informatie over de koelcircuitregelaars: Zie
pagina 189.

■

Koelcircuitregelaar

[2] / [6]

Voor warmtepompen met elektronische expansieklep
en koelcircuitregelaar [2] of [6].

3. ”Koelcircuit”
4. ”Koelcircuitregelaar”

De volgende informatie kan worden opgevraagd:
■ Temperaturen en drukken van het koelcircuit
■ Bedrijfstoestanden van het koelcircuit

Aanwijzingen
Bij enkele warmtepompen worden niet alle getoonde
symbolen en waarden weergegeven.
■ Als de componenten in werking zijn (bijvoorbeeld
pompen), worden de symbolen geanimeerd weergegeven.
■ De getoonde waarden zijn voorbeelden.

■

1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

Diagnose

2. ”Diagnose”
A

B C

D

E F

Koelcircuit
35,5°
W
V
U

116,5°
33,6bara

R410A
117/s

100%
100%
33,0°
26,1°

G

-11,5°
4,6bara
5.0K
5.5K

H

6,0°
65%

I

tO:-4,0°
tO:-4,0°

J

10,0°

K

51,0° 100% 21,0°

Terug met
T

Afb. 27

S

N ML

2-trapskoelcircuit in verwarmingswerking,
warmteopwekker aan de condensor: bij 1trapskoelcircuit wordt slechts 1 compressor
weergegeven.

koelcircuit in verwarmingswerking

A

Aanvoertemperatuur secundair circuit in °C

B

Persgastemp. in °C

Omkering koelcircuit

Zuiggastemperatuur in °C

5837029

Pos.

142

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Pos.

koelcircuit in verwarmingswerking

Omkering koelcircuit

C

Persgasdruk in bar(a)
Waarde onderstreept:
Persgasregeling actief [2]

Zuiggasdruk in bar(a)
Waarde onderstreept:
Drukregeling van het zuiggas actief, max. werkingsdruk van de verdamper (MOP) overschreden ([2]) of min. werkingsdruk van de
verdamper onderschreden (LOP, [2])

D

Toerental compressor in U/s of in %
Compressor
Geanimeerd symbool: Compressor loopt.
■ Bij omkering koelcircuit wordt het symbool 180° gedraaid weergegeven.
■ Bij 1-trapskoelcircuit wordt slechts 1 symbool weergegeven.
■ Bij 2-trapskoelcircuit is er een compressor 1 boven en compressor 2 beneden.
■

Zuiggastemperatuur in °C

F

Zuiggasdruk in bar(a)
Condensatiedruk in bar(a)
Waarde onderstreept:
Waarde onderstreept:
Drukregeling van het zuiggas actief, max.
Persgasregeling actief [2]
werkingsdruk van de verdamper (MOP) overschreden ([2]) of min. werkingsdruk van de
verdamper onderschreden (LOP, [2])

Persgastemp. in °C

G

Koudemiddel

H

Luchtinlaattemperatuur verdamper in °C
Diagnose

E

Primaire pomp
Geanimeerd symbool: Primaire pomp loopt.
Ventilator
Geanimeerd symbool: Ventilator draait.
I

Toerental ventilator of primaire pomp in %

J

Verdampingstemperatuur in °C
Waarde met witte achtergrond: Gewenste
verdampingstemperatuur in °C

K

Luchtuitlaattemperatuur in °C

Condensatietemperatuur in °C

—

Symbool knippert: Ontdooien actief

L

—

Temperatuur vloeibaar gas

M

Zuiggasoververhitting in K
—
Waarde met witte achtergrond: Gewenste
waarde zuiggasoververhitting in K
Waarde onderstreept: Oververhittingsregeling
van het zuiggas actief
Elektronische expansieklep:

5837029

Koelcircuit in verwarmingswerking, warmteopwekker aan de condensor

(knippert)
Omkering koelcircuit actief (koelwerking/
ontdooien)

N

Openingsbreedte van de elektronische expansieventiel in %

S

Temperatuur vloeibaar gas in °C

T

Retourtemperatuur secundair circuit in °C

U

Condensatietemperatuur in °C

V

Toerental circulatiepomp voor de boilerverwarming of boilerlaadpomp in %

W

Toerental secundaire pomp in %

—

Verdampingstemperatuur in °C

Secundaire pomp, circulatiepomp voor de boilerverwarming of boilerlaadpomp
Geanimeerd symbool: Pomp draait.
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Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Koelcircuitregelaar

[4]

Enkel voor warmtepompen met elektronische expansieklep en koelcircuitregelaar [4].

3. ”Koelcircuit”
4. ”Koelcircuitregelaar”

De volgende informatie kan worden opgevraagd:
■ Temperaturen en drukken van het koelcircuit
■ Bedrijfstoestanden van het koelcircuit

Aanwijzingen
■ Als de componenten in werking zijn (bijvoorbeeld
pompen), worden de symbolen geanimeerd weergegeven.
■ De getoonde waarden zijn voorbeelden.

1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Diagnose”
A

B CD E

F G

Koelcircuit
35,5°
X
W
V

100%
100%
33,0°

R410A

116,5°
33,6bara

4.0K
4.1K

70%

4.0K
4.1K

P

-11,5°
4,6bara
5.0K
5.5K

100%

Diagnose

26,1°

H

I

6,0°
65%

J

tO:-4,0°
tO:-4,0°

K

10,0°

L

51,0°100% 21,0° 100%

Terug met
U

T

S RQ N M
O

Afb. 28

Koelcircuit in verwarmingswerking, warmtegenerator aan de condensor

Pos.

koelcircuit in verwarmingswerking

A

Aanvoertemperatuur secundair circuit in °C

B

Persgastemp. in °C

Zuiggastemperatuur in °C

C

Persgasdruk in bar(a)
Waarde onderstreept:
Persgasregeling actief

Zuiggasdruk in bar(a)
Waarde onderstreept:
Drukregeling van het zuiggas actief, max. werkingsdruk van de verdamper (MOP) overschreden
of min. werkingsdruk van de verdamper niet bereikt
(LOP)

D

—

Zuiggasoververhitting in K
Waarde met witte achtergrond: Gewenste waarde
zuiggasoververhitting in K
Waarde onderstreept: Oververhittingsregeling van
het zuiggas actief

E

Compressorvermogen in %

Omkering koelcircuit

F

144

Zuiggastemperatuur in °C

Persgastemp. in °C

5837029

Compressor
Geanimeerd symbool: Compressor loopt.
Bij omkering koelcircuit wordt het symbool 180° gedraaid weergegeven.

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Pos.

koelcircuit in verwarmingswerking

Omkering koelcircuit

G

Zuiggasdruk in bar(a)
Condensatiedruk in bar(a)
Waarde onderstreept:
Waarde onderstreept:
Drukregeling van het zuiggas actief, max. werPersgasregeling actief
kingsdruk van de verdamper (MOP) overschreden
of min. werkingsdruk van de verdamper niet bereikt (LOP)

H

Koudemiddel

I

Luchtinlaattemperatuur verdamper in °C
Ventilator
Geanimeerd symbool: Ventilator draait.

J

Ventilatortoerental in %

K

Verdampingstemperatuur in °C
Waarde met witte achtergrond: Gewenste verdampingstemperatuur in °C

L

Luchtuitlaattemperatuur in °C
—

Condensatietemperatuur in °C

Symbool knippert: Ontdooien actief

(knippert)
Koelcircuit in verwarmingswerking, warmtegenera- Omkering koelcircuit actief (koelwerking/ontdooien)
tor aan de condensor
M

Openingsbreedte van de elektronische expansieklep voor zuiggasoververhitting in %

N

Zuiggasoververhitting in K
—
Waarde met witte achtergrond: Gewenste waarde
zuiggasoververhitting in K
Waarde onderstreept: Oververhittingsregeling van
het zuiggas actief

O

Niveau koudemiddelverzamelaar
Waarde onderstreept: Niveauregeling actief

P

Magneetklep tusseninspuiting

Q

Temperatuur koudemiddelverzamelaar

R

Onderkoeling van het vloeibaar gas in K
Waarde met witte achtergrond: Gewenste onderkoeling van het vloeibaar gas in K
Waarde onderstreept: Onderkoelingsregeling van
het vloeibaar gas actief

—

Elektronische expansieklep voor niveauregeling
koudemiddelverzamelaar (PHX):
(knippert)
Koelcircuit in verwarmingswerking, warmtegenera- Omkering koelcircuit actief (koelwerking/ontdooien)
tor aan de condensor
S

Openingsbreedte van de elektronische expansieklep voor niveauregeling koudemiddelverzamelaar in
%

T

Temperatuur vloeibaar gas in °C

U

Retourtemperatuur secundair circuit in °C

V

Condensatietemperatuur in °C

5837029

Verdampingstemperatuur in °C

145

Diagnose

Elektronische expansieklep voor zuiggasoververhitting (AHX):

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Pos.

koelcircuit in verwarmingswerking

Omkering koelcircuit

W

Toerental boilerlaadpomp in %

X

Toerental secundaire pomp of toerental circulatiepomp voor boilerverwarming in %
Secundaire pomp of circulatiepomp voor boilerverwarming
Geanimeerd symbool: Pomp draait.

Koelcircuitregelaar

[4-3] / [4-4]

De volgende informatie kan worden opgevraagd:
Temperaturen en drukken van het koelcircuit
Bedrijfstoestanden van het koelcircuit

4. ”Koelcircuitregelaar”

■
■

Aanwijzingen
Als de componenten in werking zijn (bijvoorbeeld
pompen), worden de symbolen geanimeerd weergegeven.
■ De getoonde waarden zijn voorbeelden.

■

1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Diagnose”
3. ”Koelcircuit”
A B

C

D E F

G HK

Diagnose

Koelcircuit
82,9°/
25,8°
Z
Y
X

100%
100%
47,9°

83,2°
29,2bara
4,9K
7,3K

L

R410A
14,9°
56%

9,1K

10,2° /8,7°
8,3bara
19,7°
5,0K
7,6K

86%
81%
tO:1,1°

25,1°

5,1

M
N
O

25%

Terug met
V UT S R Q P

Koelcircuit in verwarmingswerking, warmteopwekker aan de condensor

Pos.

koelcircuit in verwarmingswerking

A

Aanvoertemperatuur secundair circuit voor verwarmingswater-doorstroomtoestel in °C

B

Heetgastemperatuur (vóór condensor) in °C

Zuiggastemperatuur in °C

C

Heetgastemperatuur (na compressor) in °C

Zuiggastemperatuur (vóór compressor) in °C

D

Condensatiedruk in bar(a)

Zuiggasdruk in bar(a)
Waarde onderstreept: Drukregeling van het zuiggas is actief, gewenste zuiggasdrukwaarde in
bar(a)

E

Compressorvermogen in %

F

Temperatuur koelcircuitregelaar

146

Omkering koelcircuit

5837029

W

Afb. 29

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Pos.

koelcircuit in verwarmingswerking

Omkering koelcircuit

Compressor
Geanimeerd symbool: Compressor loopt.
■ Bij omkering koelcircuit wordt het symbool 180° gedraaid weergegeven.

■

G

Zuiggastemperatuur (vóór compressor) in °C

Heetgastemperatuur (na compressor) in °C

H

Zuiggasdruk in bar(a)
Waarde onderstreept: Drukregeling van het zuiggas is actief, gewenste zuiggasdrukwaarde in
bar(a)

Condensatiedruk in bar(a)

K

Zuiggastemperatuur (na verdamper) in °C

Persgastemp. in °C

L

Luchtinlaattemperatuur in °C

R410A

Koudemiddel
Ventilator
Geanimeerd symbool: Ventilator draait.
Toerental ventilator 1 (bovenaan) in %

N

Toerental ventilator 2 (onderaan) in %

O

”t0:” Verdampingstemperatuur in °C

”tc:” Condensatietemperatuur in °C

—

Symbool knippert: Ontdooien actief

P

Zuiggasoververhitting K (na verdamper)
Positie aan de verdamper (zoals op afb. 29 weergegeven)

—

Q

Gewenste waarde zuiggasoververhitting in K (na
verdamper)
Positie aan de verdamper (zoals op afb. 29 weergegeven)

—

Diagnose

M

Elektronische expansieklep:
(knippert)
Koelcircuit in verwarmingswerking, warmteopwek- Omkering koelcircuit actief (koelwerking/ontdooien)
ker aan de condensor
R

Zuiggasoververhitting in K (vóór verdamper)

S

Openingsbreedte van de elektronische expansieventiel in %

T

—

Gewenste waarde zuiggasoververhitting in K

U

Temperatuur vloeibaar gas in °C

Verdampingstemperatuur in °C

V

—

Zuiggasoververhitting in K

W

Retourtemperatuur secundair circuit in °C

X

”tc:” Condensatietemperatuur in °C

y

Toerental boilerlaadpomp in %

Z

Toerental secundaire pomp in %

”t0:” Verdampingstemperatuur in °C

Secundaire pomp, boilerlaadpomp
Geanimeerd symbool: Pomp draait.

Koelcircuitregelaar

[4-6] / [4-7]

De volgende informatie kan worden opgevraagd:
Temperaturen en drukken van het koelcircuit
Bedrijfstoestanden van het koelcircuit

2. ”Diagnose”

1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

4. ”Koelcircuitregelaar”

5837029

■
■

3. ”Koelcircuit”

147

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Aanwijzingen
Als de componenten in werking zijn (bijvoorbeeld
pompen), worden de symbolen geanimeerd weergegeven.
■ De getoonde waarden zijn voorbeelden.

■

A

B

C

D

E F

Koelcircuit
25,8°
R
Q

83,2°
29,2bara

100%

R410A
56%

10,2°
8,3bara

5,0K
9,1K

47,9°
25,1°

G

21,9°

25%

8,2°
86%
tO:20,5°

H
K

1,6°

Terug met
P

O

N M

L

Pos.

Betekenis

A

Aanvoertemperatuur secundair circuit in °C

B

Persgastemp. in °C

C

Condensatiedruk in bar(a)

D

Alleen Vitocal 333-G:
Compressorvermogen in %
Compressor
Geanimeerd symbool: Compressor loopt.

E

Zuiggastemperatuur in °C

F

Zuiggasdruk in bar(a)
Waarde onderstreept: Drukregeling van het zuiggas is actief.

R410A

Koudemiddel

G

Aanvoertemperatuur primair circuit in °C
Primaire pomp
Geanimeerd symbool: Primaire pomp loopt.

H

Toerental primaire pomp in %

K

”t0:” Verdampingstemperatuur in °C

L

Retourtemperatuur primair circuit in °C

M

Zuiggasoververhitting in K
Waarde met witte achtergrond: Gewenste waarde zuiggasoververhitting in K
Waarde onderstreept: Oververhittingsregeling van het zuiggas actief
Elektronische expansieklep:
Koelcircuit in verwarmingswerking, warmteopwekker aan de condensor

N

Openingsbreedte van de elektronische expansieventiel in %

5837029

Diagnose

Afb. 30
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Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Pos.

Betekenis

O

Temperatuur vloeibaar gas in °C

P

Retourtemperatuur secundair circuit in °C

Q

”tc:” Condensatietemperatuur in °C

R

Toerental secundaire pomp in %
Secundaire pomp, boilerlaadpomp
Geanimeerd symbool: Pomp draait.

Koelcircuitregelaar

[7] / [7-1]

De volgende informatie kan worden opgevraagd:
■ Temperaturen en drukken van het koelcircuit
■ Bedrijfstoestanden van het koelcircuit

4. ”Koelcircuitregelaar”
Aanwijzingen
Als de componenten in werking zijn (bijvoorbeeld
pompen), worden de symbolen geanimeerd weergegeven.
■ De getoonde waarden zijn voorbeelden.

■

1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Diagnose”
3. ”Koelcircuit”
B

C

D

E

F G

Koelcircuit
115,7°
35,5°

116,5°
33,6bara

T
S

26,1°

117/s

-11,5°
4,6bara

6,0°

H

65%

100%
100%
33,0°

U

R410A

Diagnose

A

K

1/36
tO:-4,0°

L

51,0 100% 21,0°

Terug met
R

P

O NM

Afb. 31

Koelcircuit in verwarmingswerking, warmteopwekker aan de condensor

Pos.

koelcircuit in verwarmingswerking

A

Aanvoertemperatuur secundair circuit voor verwarmingswater-doorstroomtoestel in °C

B

Heetgastemperatuur (vóór condensor) in °C

Zuiggastemperatuur in °C

C

Heetgastemperatuur (na compressor) in °C

Zuiggastemperatuur (vóór compressor) in °C

D

Persgasdruk in bar(a)

—

E

Compressortoerental in %

Omkering koelcircuit

Compressor
Geanimeerd symbool: Compressor loopt.
■ Bij omkering koelcircuit wordt het symbool 180° gedraaid weergegeven.

5837029

■

149

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Pos.

koelcircuit in verwarmingswerking

Omkering koelcircuit

F

Zuiggastemperatuur in °C

Persgastemp. in °C

G

—

Condensatiedruk in bar(a)

R410A

Koudemiddel

H

Luchtinlaattemperatuur in °C
Ventilator
Geanimeerd symbool: Ventilator draait.

K

Toerental ventilator in %

L

Verdampingstemperatuur in °C
Waarde met witte achtergrond: Gewenste verdampingstemperatuur in °C

Condensatietemperatuur in °C

—

Symbool knippert: Ontdooien actief

—

Temperatuur vloeibaar gas

M

Elektronische expansieklep:
(knippert)
Koelcircuit in verwarmingswerking, warmteopwek- Omkering koelcircuit actief (koelwerking/ontdooien)
ker aan de condensor

Diagnose

N

Beschermingsfuncties voor het koelcircuit
Beschermingsfuncties voor het koudecircuit
0/0
Geen bescherming actief
0/0
Geen bescherming actief
1/4
Bescherming tegen hoge druk
1/1
Vorstbescherming aanvoer secundair circuit
1/8
Bescherming tegen te hoge heetgastempe- 1/2
Vorstbescherming koelcircuit
ratuur
1/4
Bescherming tegen hoge druk
1/16 Constant ventilatortoerental bij te hoge ver- 1/8
Bescherming tegen te hoge heetgastempedampingstemperatuur
ratuur
1/32 Gereduceerd ventilatortoerental bij te hoge 1/64 Gebruiksgrenzen van de buitenunit zijn
verdampingstemperatuur
over- of onderschreden.
1/64 Gebruiksgrenzen van de buitenunit zijn
1/128 Gereduceerd compressortoerental als hogeover- of onderschreden.
drukgrens bereikt is.
1/128 Gereduceerd compressortoerental als ho1/256 Gereduceerd compressortoerental als lagegedrukgrens bereikt is.
drukgrens bereikt is.
1/256 Gereduceerd compressortoerental als la1/512 Verhoogd ventilatortoerental bij te hoge congedrukgrens bereikt is.
densatietemperatuur
Opmerking
Meerdere beschermingsfuncties kunnen tegelijk actief zijn.
Voorbeeld 1/36:
1/4 Bescherming tegen hoge druk
1/32 Gereduceerd ventilatortoerental bij te hoge verdampingstemperatuur

O

Openingsbreedte van de elektronische expansieventiel in %

P

Temperatuur vloeibaar gas in °C

R

Retourtemperatuur secundair circuit in °C

S

Condensatietemperatuur in °C

T

Toerental boilerlaadpomp in %

U

Toerental secundaire pomp in %

—

Verdampingstemperatuur in °C

5837029

Secundaire pomp, boilerlaadpomp
Geanimeerd symbool: Pomp draait.
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Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Compressordraaiveld

Afhankelijk van deze verblijfstijd wordt het raster in
verschillende grijstinten weergegeven:
■ trun = 0 min: Zwart
■ 0 < trun ≤ 240 min: 6 verschillende grijstinten
■ trun > 240 min: Wit
Aan de hand van de weergegeven compressor-toepassingsgrenzen is zichtbaar, of en hoe vaak de
grenswaarden van de koelcircuitparameters in werking
werden overschreden.
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Diagnose”
3. ”Koelcircuit”
4. ”Compressordraaiveld” bij eentrapswarmtepomp
of
”Compressordraaiveld 1” voor compressor 1 bij
2-traps koudecircuit of
”Compressordraaiveld 2” voor compressor 2 bij
2-traps koudecircuit

A
to: 8

tc

tc: 50

1

trun: 240 min.

70
50
30
10
-30

-20

-10

0

10

20

30

to

Kiezen met
B

Afb. 32
Geldigheid van het diagram:
1 Warmtepomp of compressor 1 bij 2-traps koudecircuit
2 Compressor 2 bij 2-traps koudecircuit
B Compressor-toepassingsgrenzen
t0 Verdampingstemperatuur
tc
Condensatietemperatuur
trun Looptijd van de compressor voor het actueel
geselecteerde rasterveld

A

Looptijden bepalen
1. Met / cursor (dradenkruis) op de gewenste
positie in het diagram positioneren.
2. Waarden in de bovenste regel aflezen.

Compressordraaipad
In het diagram uit verdampings- en condensatietemperatuur wordt de beweging van het werkingspunt van
het koelcircuit (compressordraaipad) voor het laatste
werkingsuur weergegeven.
Aan de hand van de weergegeven compressor-toepassingsgrenzen is zichtbaar, of en hoe vaak de
grenswaarden van de koelcircuitparameters in het laatste werkingsuur werden overschreden.

4. ”Compressordraaipad” bij eentraps warmtepomp
of
”Compressordraaipad 1” voor compressor 1 bij
2-traps koelcircuit of
”Compressordraaipad 2” voor compressor 2 bij
2-traps koelcircuit

1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Diagnose”

5837029

3. ”Koelcircuit”

151

Diagnose

In het diagram uit verdampings- en condensatietemperatuur zijn de looptijden van de compressor weergegeven.
Het diagramoppervlak is in een rechthoekig raster
ingedeeld. Terwijl de compressor draait, beweegt het
werkingspunt van het koelcircuit zich door dit raster.
De regeling telt permanent de verblijfstijden ”trun” van
het werkingspunt in de afzonderlijke rasters op.

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
A

B

1

tc
70
2

50
30

1

10
-30

-20

-10

0

10

Terug met

20

30

to

ä

C

Afb. 33
A Compressor-toepassingsgrenzen
B Geldigheid van het diagram

Meldingsoverzicht

[2]

Voor koelcircuitregelaar [2]: Verschillen van de koelcircuitregelaars, zie hoofdstuk ”Systeeminformatie”.
Meldingsoverzicht van de koelcircuitregelaar (statusen storingsinformatie):
■ In het meldingsoverzicht kunnen meldingen niet
bevestigd worden.
■ De meldingen worden in chronologische volgorde
opgesomd. De laatste melding staat bovenaan.
■ Er worden maximaal 30 gegevens opgeslagen.

A

B

0
1
2
3

09.09.2009
09.09.2009
09.09.2009
09.09.2009

Afb. 34

3. ”Koelcircuit”

A
B
C
D
E

Opmerking
Sommige storingen kunnen alleen door een door
Viessmann gecertificeerde verwarmingsfirma voor
warmtepompen worden verholpen (”experts”).

E

17:16:00
17:16:01
17:16:02
17:16:03

06
0A
03
10

Storing
7
Storing
3
Aanwijzinging 11
Storing
1

Terug met

2. ”Diagnose”

Overzicht van de meldingen

D

Meldingsoverzicht

1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

4. ”Meldingsoverzicht”

C

Nummer van de melding
Datum en tijd van het laatste optreden
Meldingscode met 2 tekens
Soort melding: ”Aanwijzing” of ”Storing”
Frequentie van optreden

Meldingen van de koelcircuitregelaar kunnen een melding op de warmtepompregeling veroorzaken
(zie ”Overzicht van de meldingen”). Welke melding op
de warmtepompregeling wordt weergegeven, hangt af
van het soort melding op de koelcircuitregelaar.

5837029

Diagnose

1 Warmtepomp compressor 1 bij 2-traps koelcircuit
2 Compressor 2 bij 2-traps koelcircuit
C Uitschakelpunten van de compressor (1 tot N)
t0 Verdampingstemperatuur
tc Condensatietemperatuur

152

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)

5837029

Melding van de warmtepompregeling

H

”Aanwijzing”

”07 koelcircuit”

S

”Storing”

”05 Koelcircuit”

Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

00

―

Geen melding

―

―

01

S

Kortsluiting/onderbreking
luchtinlaattemperatuursensor

Werking op temperatuur
van de retourtemperatuursensor primair circuit plus
3K

Weerstand (Pt500A) aan de sensoraansluiting van de EEK-printplaat
controleren: Zie ”EEK-printplaat [2]”.

02

S

Kortsluiting/onderbreking
luchtuittredetemperatuursensor

Werking op temperatuur
van de aanvoertemperatuursensor primair circuit
minus 2 K

03

S

Kortsluiting/onderbreking
zuiggastemperatuursensor

Compressor uit

04

S

Kortsluiting/onderbreking
persgastemperatuursensor

■

05

S

Kortsluiting/onderbreking
hogedruksensor

06

S

Kortsluiting/onderbreking
temperatuursensor vloeibaar gas 1 (voor EEK)

■

■

■

Compressor blijft in werking.
Energiebalans wordt niet
correct berekend: Zie
hoofdstuk ”Diagnose
energiebalans”.

Compressor blijft in werking.
Energiebalans wordt niet
correct berekend: Zie
hoofdstuk ”Diagnose
energiebalans”.

Weerstand (Pt500A) aan de sensoraansluiting van de EEK-printplaat
controleren: Zie ”EEK-printplaat [2]”.
Spanning op aansluiting van de hogedruksensor meten: Zie ”EEK-printplaat
[2]”.
■ 0,5 V: 0 bar
■ 4,5 V: Maximale druk zie sensoropdruk.
Weerstand (Pt500A) aan de sensoraansluiting van de EEK-printplaat
controleren: Zie ”EEK-printplaat [2]”.

07

S

Kortsluiting/onderbreking
temperatuursensor vloeibaar gas 2 (na EEK)

08

S

Kortsluiting/onderbreking
retourtemperatuursensor
secundair circuit

Werking op temperatuur
van de aanvoertemperatuursensor secundair circuit
minus 5 K

09

S

Kortsluiting/onderbreking
verdampertemperatuursensor

Compressor kan uitschakelen vanwege veranderde
koelcircuitomstandigheden.

0A

S

Kortsluiting/onderbreking
lagedruksensor

Compressor uit

10/11

H

Compressor is uitgeschakeld.

Geen maatregel nodig

12

―

Storing inverter (algemene Afhankelijk van verdere
melding)
meldingen

Verdere informatie over inverter naleven (meldingscode ”80” tot ”93”).

15

S

Inverter en compressor
niet compatibel

Controleren of de codeerstekker voor
de warmtepomp past. Opvraging
zie ”Systeeminformatie”.

Compressor uit

Spanning op aansluiting van de lagedruksensor meten: Zie ”EEK-printplaat
[2]”.
■ 0,5 V: 0 bar
■ 4,5 V: Maximale druk zie sensoropdruk.
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Diagnose

Soort melding aan
de koelcircuitregelaar

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

1A

Veiligheidscircuit onderbroken, compressor geblokkeerd

Compressor uit

■

S

■

Veiligheidscircuit controleren: Zie
aansluit- en bedradingsschema.
Stekker voor aansturing compressor
op EEK-printplaat controleren:
Zie ”EEK-printplaat [2]”.

20

H

Condensatiedruk te hoog
(regelhogedruk)

Compressor uit

Zoals ”D4 Regelhogedruk”:
zie ”Overzicht van de meldingen” voor
de warmtepompregeling.

21

H

Verdampingsdruk te laag
(lagedrukstoring)

Compressor uit

Zoals ”D3 Lage druk”: zie ”Overzicht
van de meldingen” voor de warmtepompregeling.

26

H

Maximale duur voor ontdooien overschreden

Ontdooien wordt voortijdig
beëindigd.

■

■

■

H

Compressorverhouding te
hoog

Compressor uit

Diagnose

27

■

Instelling ”Verdampertemperatuur
voor einde ontdooien 5010” controleren. Evt. toestand bij levering tot
stand brengen.
Functie van de 4-wegomschakelklep
controleren: Zie ”Actorentest”.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, ”experts” informeren.
Hogedruk- en lagedruksensor controleren: Zie meldingscodes ”05”
en ”0A”.

Wanneer druksensoren in orde zijn en
storing aanwezig blijft:
■ Positie van het werkingspunt controleren: Zie ”Compressordraaiveld”
en/of ”Compressordraaipad”.
■ Evt. gewenste boilertemperatuur lager instellen.
28

H

Maximale hogedruk

Compressor uit

■

■

Parameter compressor (”5xxx”)
door ”expert” laten controleren.
Evt. gewenste boilertemperatuur lager instellen.

2A

H

Stroomverbruik inverter te
hoog

Compressor uit

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op alle
wikkelingen gelijk zijn (±10 %). Voor
mΩ geschikt meettoestel gebruiken.

2B

H

Maximale zuiggasdruk
overschreden

Compressor uit

■

■

2C

H

Minimaal drukverschil tus- Compressor uit
sen hoge- en lagedrukzijde werd niet bereikt.

2D

H

Compressorverhouding te
laag

Hogedruk- en lagedruksensor controleren: Zie meldingscodes ”05”
en ”0A”.

Wanneer druksensoren in orde zijn en
storing aanwezig blijft:
■ Elektrische aansluitingen aan de inverter controleren.
■ Controleren of de compressor na het
inschakelen met constant toerental
draait: Zie ”Koudecircuitregelaar [2]”.
Eventueel compressor vervangen.
5837029

Compressor uit

■

Hoeveelheid koudemiddel controleren. Evt. hoeveelheid aanpassen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, ”experts” informeren.
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Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

2E

Waarde lager dan minimaal vereiste hogedruk

Compressor uit

■

■

2F

30

36

H

H

H

Waarde lager dan minimaal vereiste verdampingsdruk

Compressor uit

Werkingspunt meer dan
maximale duur buiten de
toepassingsgrenzen van
de compressor

Compressor uit

■

■

■

■

Minimaal drukverschil tus- Compressor treedt niet in
sen hoge- en lagedrukzij- werking.
de vóór de start van de
compressor overschreden.

■

■

■

48

―

Oververhitting van het
zuiggas te laag

Compressor uit

■

■

Hogedruksensor controleren: Zie
meldingscode ”05”.
Hoeveelheid koudemiddel controleren. Evt. hoeveelheid aanpassen.
Lagedruksensor controleren: Zie
meldingscode ”0A”.
Hoeveelheid koudemiddel controleren. Evt. hoeveelheid aanpassen.
Positie van het werkingspunt controleren: Zie ”Compressordraaiveld”
en/of ”Compressordraaipad”.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, ”experts” informeren.
Hogedruk- en lagedruksensor controleren: Zie meldingscodes ”05”
en ”0A”.
Debiet in secundaire circuit controleren. Secundaire pomp controleren.
Drukcompensatie tussen hoge- en
lagedrukzijde genereren. Hiervoor 4wegsomschakelklep met ”Actorentest” schakelen.
Controleren of correcte codeerstekker is ingesteld. Opvraging zie ”Systeeminformatie”.
Bij herhaaldelijk voorkomen: Koelcircuit door koeltechnicus laten controleren.

49

―

Maximale werkingsdruk
Compressor blijft in werverdamper (MOP) werd
king.
bereikt. Omschakelen van
oververhittings- naar drukregeling van het zuiggas.

Geen maatregel nodig

4A

―

Verdampingstemperatuur
te laag

■

Compressor blijft in werking.

■

■

Ventilator controleren.
Verdamper op ijsvorming controleren.
Verdampertemperatuursensor controleren: Zie meldingscode ”09”.

H

Maximale compressorstroom overschreden

Compressor uit

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op alle
wikkelingen gelijk zijn (±10 %). Voor
mΩ geschikt meettoestel gebruiken.

81

H

Maximaal compressorvermogen overschreden

Compressor uit

82

H

Netspanning te hoog

Compressor uit

Netspanning aan de netaansluitklemmen meten: Wanneer de netspanning
te hoog (+10 %) is, oorzaak in overleg
met het energiebedrijf ophelderen.

83

H

Netspanning te laag

Compressor uit

Netspanning aan de netaansluitklemmen meten: Wanneer de netspanning
te laag (–10 %) is, oorzaak in overleg
met het energiebedrijf ophelderen.

84

H

Temperatuur aan de inver- Compressor uit
ter te hoog

Ventilator aan het koellichaam van de
inverter controleren. Eventueel inverter vervangen.

5837029

80

155

Diagnose

H

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

85

H

Temperatuur aan de inver- Compressor uit
ter te laag door te lage
buitentemperatuur

Geen maatregel nodig

86

H

Stroomverbruik inverter te
hoog

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op alle
wikkelingen gelijk zijn (±10 %). Voor
mΩ geschikt meettoestel gebruiken.

87

H

Temperatuur aan de motor Compressor uit
van de compressor te
hoog

Compressor uit

Maatregel

■

■

88

S

Storing compressoraandrijving

Compressor uit

■

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op
alle wikkelingen gelijk zijn (±10 %).
Voor mΩ geschikt meettoestel gebruiken.
Eventueel de compressor en/of inverter vervangen.

89

S

Interne storing inverter

Compressor uit

Inverter vervangen.

8A

S

Interne storing inverter

Compressor wordt uitgeschakeld of loopt verder.

Bij herhaaldelijk optreden inverter vervangen.

8B

H

Interne storing inverter

Compressor uit

■

■

8C

H

Communicatiefout

Compressor uit

■

■

Spoel aan de inverter controleren.
Evt. spoel vervangen: Zie ”EEKprintplaat [2]”.
Eventueel inverter vervangen.
Inverter spanningsvrij schakelen.
Vervolgens de spanningsvoeding
herstellen.
Wanneer de storing aanwezig blijft,
inverter vervangen.

8D

S

Kortsluiting/onderbreking
temperatuursensor inverter

Compressor uit

Inverter vervangen.

8E

H

Functie ”Autotuning” gedeactiveerd

Compressor blijft in werking.

■

■

8F

S

Compressoraandrijving
gedeactiveerd

Compressor uit

■

■

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op
alle wikkelingen gelijk zijn (±10 %).
Voor mΩ geschikt meettoestel gebruiken.
Eventueel de compressor en/of inverter vervangen.
Bruggen aan inverter controleren,
klemmen 4 tot 10. Aansluit- en bedradingsschema van de warmtepomp in acht nemen: Zie ”EEK-printplaat [2]”.
Eventueel inverter vervangen.

5837029

Diagnose

■

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op
alle wikkelingen gelijk zijn.
Eventueel compressor vervangen.
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Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

90

Storing aansturing compressor

Compressor uit

■

H

Verbindingskabel inverter ― compressor controleren: Zie ”EEK-printplaat [2]”.
Opgelet
Een verkeerd draaiveld vernielt de compressor.
Bij het vervangen van de verbindingskabel op fasecorrecte
aansluiting letten.

!

91

S

Storing koeler aan het
koellichaam van de inverter

Compressor uit

Ventilator aan het koellichaam van de
inverter controleren. Evt. ventileren
reinigen: Zie ”EEK-printplaat [2]”.

92

H

Compressor bereikt gewenst toerental niet.

Compressor uit

■

93

S

Storing compressoraandrijving

Compressor uit

■

■

94

S

Storing communicatie inverter

Compressor uit

■

■

98

H

Stroomverschil van de
verschillende fases te
hoog (> 5 A)

Meldingsoverzicht

Compressor uit

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op
alle wikkelingen gelijk zijn (±10 %).
Voor mΩ geschikt meettoestel gebruiken.
Eventueel de compressor en/of inverter vervangen.
Inverter spanningsvrij schakelen.
Vervolgens de spanningsvoeding
herstellen.
Wanneer de storing aanwezig blijft,
inverter vervangen.

Inverter vervangen.

[4]

Voor koelcircuitregelaar [4]: Verschillen van de koelcircuitregelaars, zie hoofdstuk ”Systeeminformatie”.
Meldingsoverzicht van de koelcircuitregelaar (statusen storingsinformatie):
■ In het meldingsoverzicht kunnen meldingen niet
bevestigd worden.
■ De meldingen worden in chronologische volgorde
opgesomd. De laatste melding staat bovenaan.
■ Er worden maximaal 30 gegevens opgeslagen.

Overzicht van de meldingen
Opmerking
Sommige storingen kunnen alleen door een door
Viessmann gecertificeerde verwarmingsfirma voor
warmtepompen worden verholpen (”experts”).

1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Diagnose”
3. ”koelcircuit”

5837029

4. ”Meldingsoverzicht”
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Diagnose

■

Controleren of correcte codeerstekker is ingesteld.
Bij herhaaldelijk voorkomen: Koelcircuit door koeltechnicus laten controleren.

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
A

B

C

D

E

Meldingsoverzicht
0
1
2
3

09.09.2009
09.09.2009
09.09.2009
09.09.2009

17:16:00
17:16:01
17:16:02
17:16:03

06
0A
03
10

Storing
7
Storing
3
Aanwijzinging 11
Storing
1

Meldingen van de koelcircuitregelaar kunnen een melding op de warmtepompregeling veroorzaken
(zie ”Overzicht van de meldingen”). Welke melding op
de warmtepompregeling wordt weergegeven, hangt af
van het soort melding op de koelcircuitregelaar.
Soort melding aan
de koelcircuitregelaar

Melding van de warmtepompregeling

H

”Aanwijzing”

”07 koelcircuit”

S

”Storing”

”05 Koelcircuit”

Terug met
Afb. 35
Nummer van de melding
Datum en tijd van het laatste optreden
Meldingscode met 2 tekens
Soort melding: ”Aanwijzing” of ”Storing”
Frequentie van optreden

Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

03

S

Kortsluiting/onderbreking
zuiggastemperatuursensor

Compressor uit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de aansluiting J21 (T7) van de EEKprintplaat controleren: Zie ”EEK-printplaat [4]”.

05

S

Kortsluiting/onderbreking
hogedruksensor

Compressor uit

Stroom aan de aansluiting J10 (P2)
van de EEK-printplaat controleren:
Zie ”EEK-printplaat [4]”. Rekening
houden met koudemiddel R410A.

06

S

Kortsluiting/onderbreking
temperatuursensor vloeibaar gas (achter koudemiddelverzamelaar)

0A

S

Kortsluiting/onderbreking
lagedruksensor (druksensor zuiggas)

0D

S

Kortsluiting/onderbreking
codeerweerstand

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de aansluiting J13 (T5) van de EEKprintplaat controleren: Zie ”EEK-printplaat [4]”.
Compressor uit

Stroom aan de aansluiting J10 (P1)
van de EEK-printplaat controleren:
Zie ”EEK-printplaat [4]”. Rekening
houden met koudemiddel R410A.
■

■

Weerstand aansluiting J10 (P3) van
de EEK-printplaat controleren.
Evt. contact opnemen met de technische dienst van Viessmann.

0E

S

Kortsluiting/onderbreking
persgastemperatuursensor

3-polige stekker aan de compressor
controleren (witte, rode, zwarte aders).
Evt. heetgastemperatuursensor vervangen.

0F

S

Kortsluiting/onderbreking
temperatuursensor vloeibaar gas (achter condensor)

10

H

Compressor is uitgeschakeld.

Geen maatregel nodig

13

S

Communicatiefout

Elektrische verbinding tussen koelcircuitregelaar en inverter controleren.

Compressor uit

Compressor uit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de aansluiting J13 (T5) van de EEKprintplaat controleren: Zie ”EEK-printplaat [4]”.

5837029

Diagnose

A
B
C
D
E
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Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

18

S

Storing compressor (algemene melding)

Afhankelijk van verdere
meldingen

Verdere meldingen inzake compressor
en inverter in aanmerking nemen (vanaf meldingscode ”80”).

1E

S

EEK-printplaat defect

Compressor uit

EEK-printplaat vervangen.

20

H

Condensatiedruk te hoog
(regelhogedruk)

Compressor uit

Zoals ”D4 Regelhogedruk”:
zie ”Overzicht van de meldingen” voor
de warmtepompregeling.

21

H

Verdampingsdruk te laag
(lagedrukstoring)

Compressor uit

Zoals ”D3 Lage druk”: zie ”Overzicht
van de meldingen” voor de warmtepompregeling.

22

H

Verwarmingsgastemperatuur te hoog

Compressor uit

■

26

H

Maximale duur voor ontdooien overschreden

Ontdooien wordt voortijdig
beëindigd.

■

■

27

H

Compressorverhouding te
hoog

Compressor uit

■

”Verdampertemperatuur voor einde ontdooien 5010” controleren.
Evt. toestand bij levering tot stand
brengen.
Functie van de 4-wegomschakelklep
controleren: Zie ”Actorentest”.
Hogedruk- en lagedruksensor controleren: Zie meldingscodes ”05”
en ”0A”.

Wanneer druksensoren in orde zijn en
storing aanwezig blijft:
■ Positie van het werkingspunt controleren: Zie ”Compressordraaiveld”
en/of ”Compressordraaipad”.
■ Evt. gewenste boilertemperatuur lager instellen.
29

H

Condensatietemperatuur
te hoog

Compressor uit

Zoals ”D4 Regelhogedruk”:
zie ”Overzicht van de meldingen” voor
de warmtepompregeling.

2B

H

Maximale zuiggasdruk
overschreden

Compressor uit

■

■

2C

H

Minimaal drukverschil tus- Compressor uit
sen hoge- en lagedrukzijde werd niet bereikt.

■

Hoeveelheid koudemiddel controleren. Evt. hoeveelheid aanpassen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, ”experts” informeren.
Hogedruk- en lagedruksensor controleren: Zie meldingscodes ”05”
en ”0A”.

5837029

Wanneer druksensoren in orde zijn en
storing aanwezig blijft:
■ Elektrische aansluitingen aan de inverter controleren.
■ Controleren of de compressor na het
inschakelen met constant toerental
draait: Zie ”Koudecircuitregelaar [4]”.
Eventueel compressor vervangen.

159

Diagnose

■

Parameter compressor (”5xxx”)
door ”expert” laten controleren.
Controleren of de codeerstekker
voor de warmtepomp past. Opvraging zie ”Systeeminformatie”.

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

2E

Waarde lager dan minimaal vereiste hogedruk

Compressor uit

■

H

■

35

H

Min. zuiggasdruk niet bereikt

Compressor uit

Hoeveelheid koudemiddel controleren.
Evt. koudemiddel bijvullen.
Overige maatregelen zoals ”D3 Lage
druk”: zie ”Overzicht van de meldingen” voor de warmtepompregeling.

3A

S

Veiligheidshoogdrukschakelaar is actief geworden.

Compressor uit

Zoals ”C9 koelcircuit (SHD)”:
zie ”Overzicht van de meldingen” voor
de warmtepompregeling.

48

―

Oververhitting van het
zuiggas te laag

Compressor uit

■

■

Controleren of correcte codeerstekker is ingesteld. Opvraging zie ”Systeeminformatie”.
Bij herhaaldelijk voorkomen: Koelcircuit door koeltechnicus laten controleren.

49

―

Maximale werkingsdruk
Compressor blijft in werverdamper (MOP) werd
king.
bereikt. Omschakelen van
oververhittings- naar drukregeling van het zuiggas.

Geen maatregel nodig

4C

―

Oververhitting van het
zuiggas te hoog

■

Compressor uit

■

55

H

■

■

56

H

Koudemiddelhoeveelheid te gering
Elektronische expansieklep voor zuiggasoververhitting volledig geopend

Vorstgevaar condensor

Compressor uit

■

■

■

■
■

Compressor uit
Omkering koelcircuit uit

■

■

■

■

■

■

57

H

Elektronische expansieklep voor niveauregeling
koudemiddelverzamelaar
volledig geopend

Compressor uit

■

■

Controleren of correcte codeerstekker is ingesteld. Opvraging zie ”Systeeminformatie”.
Bij herhaaldelijk voorkomen: Koelcircuit door koeltechnicus laten controleren.
Hoeveelheid koudemiddel controleren. Evt. hoeveelheid aanpassen.
Stekker aan de aansluiting J11 controleren: Zie ”EEK-printplaat [4]”.
Stappenmotor van de elektronische
expansieklep controleren.
Hydraulica in het secundair circuit
controleren, bijvoorbeeld of alle afsluitkranen volledig geopend zijn.
Debiet in het secundaire circuit controleren.
Aanvoer- en retourtemperatuur in
het secundaire circuit controleren.
Aanvoer- en retourtemperatuursensor secundaire circuit controleren.
Hoeveelheid koudemiddel controleren. Evt. hoeveelheid aanpassen.
Temperatuursensoren in het koelcircuit controleren.
Stekker aan de aansluiting J7 controleren: Zie ”EEK-printplaat [4]”.
Stappenmotor van de elektronische
expansieklep controleren.
5837029

Diagnose

Hogedruksensor controleren: Zie
meldingscode ”05”.
Hoeveelheid koudemiddel controleren. Evt. hoeveelheid aanpassen.
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Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

58

Onderkoeling vloeibaar
gas te hoog

Compressor blijft in werking.

■

■

■

59

5A

S

S

Elektronische expansieklep voor zuiggasoververhitting defect

Compressor uit

Elektronische expansieklep voor niveauregeling
koudemiddelverzamelaar
defect

Compressor uit

■

■

■

■

Debiet in het secundaire circuit controleren. Evt. debiet verhogen.
Inbouwpositie van de temperatuursensor voor vloeibaar gas controleren: Zie ”Interne componenten”.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan de aansluiting J13 (T5) van de
EEK-printplaat controleren:
Zie ”EEK-printplaat [4]”.
Stekker aan de aansluiting J11 controleren: Zie ”EEK-printplaat [4]”.
Stappenmotor van de elektronische
expansieklep controleren.
Stekker aan de aansluiting J7 controleren: Zie ”EEK-printplaat [4]”.
Stappenmotor van de elektronische
expansieklep controleren.

5B

―

Niveau in de koudemiddelverzamelaar te laag

Compressor blijft in werking.

Gewenste aanvoertemperatuur voor
secundair circuit reduceren, bijv. via
aanpassing van de stooklijnen.

5D

H

Oververhitting van het
persgas te gering

Compressor uit

Heetgastemperatuursensor controleren: Zie meldingscode ”0E”.

65

S

Niveausensor koudemiddelverzamelaar defect

Compressor blijft in werking.

Stekker aan de aansluiting J25/J26
controleren: Zie ”EEK-printplaat [4]”.
Evt. sensor vervangen.

81

H

Draaimoment van de com- Compressor uit
pressoraandrijving te hoog

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op alle
wikkelingen gelijk zijn (±10 %). Voor
mΩ geschikt meettoestel gebruiken.

82

H

Netspanning te hoog
(> 420 V~) of spanning
tussencircuit te hoog

Compressor uit

Netspanning aan de netaansluitklemmen meten: Wanneer de netspanning
te hoog (+10 %) is, oorzaak in overleg
met het energiebedrijf ophelderen.

83

H

Netspanning te laag
(> 380 V~) of spanning
tussencircuit te laag

Compressor uit

Netspanning aan de netaansluitklemmen meten: Wanneer de netspanning
te laag (–10 %) is, oorzaak in overleg
met het energiebedrijf ophelderen.

84

H

Temperatuur aan de inver- Compressor uit
ter (IGBT) te hoog

Ventilator aan het koellichaam van de
inverter controleren. Eventueel inverter vervangen.

85

H

Temperatuur aan de inver- Compressor uit
ter (IGBT) te laag

Inverter vervangen.

86

H

Stroomverbruik inverter
Compressor uit
(IGBT) permanent te hoog

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op alle
wikkelingen gelijk zijn (±10 %). Voor
mΩ geschikt meettoestel gebruiken.

87

H

Temperatuur aan de wikkelingen van de compressoraandrijving te hoog
(> 90 °C)

■
■

Geen maatregel nodig
Bij herhaaldelijk voorkomen: ”Experts” informeren.

5837029

Compressor uit

161

Diagnose

―

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

88

Compressoraandrijving
gedurende meer dan 5 s
geblokkeerd.

Compressor uit

■

S

■

89

S

■
■

Storing AD-convertor
Meetconvertor defect

Compressor uit

Inverter vervangen.
Modbus-verbindingskabel inverter —
EEK-printplaat controleren.

8C

H

Communicatiefout Modbus

Compressor uit

8F

S

Inverter uitgeschakeld

Compressor uit

92

H

Compressor bereikt gewenst toerental niet.

Compressor uit

■

■

95

H

Ontlaadstroom aan de
IGBT te hoog

Compressor uit

96

H

Voorlaadrelais open

Compressor uit

97

H

Spanningsverschil van de
verschillende fases te
hoog (> 50 %)

Compressor uit

98

H

Stroomverschil van de
verschillende fases te
hoog (> 5 A)

Compressor uit

99

H

Stroomverschil van de
correctiefilter voor de vermogensfactor te hoog
(> 10 A)

Compressor uit

9A

H

Voedingsspanning van de Compressor uit
inverterregeling buiten het
spanningsbereik

9B

H

Temperatuur correctiefilter Compressor uit
voor de vermogensfactor
te hoog

Controleren of correcte codeerstekker is ingesteld: zie ”Systeeminformatie”.
Fasevolgorde van de compressor
controleren.

Inverter vervangen.

■

■

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op
alle wikkelingen gelijk zijn (±10 %).
Voor mΩ geschikt meettoestel gebruiken.
Eventueel inverter vervangen.

9C

H

Buitentemperatuur te laag

Compressor uit

Geen maatregel nodig

9D

H

Temperatuurverschil van
de faseaansturingen te
hoog

Compressor uit

■

■

9F

H

Meer dan 10 meldingen
opgetreden

Compressor uit

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op
alle wikkelingen gelijk zijn (±10 %).
Voor mΩ geschikt meettoestel gebruiken.
Eventueel inverter vervangen.

Inverter wordt automatisch gereset.
Als de melding blijft, inverter in
de ”Actorentest” resetten.

5837029

Diagnose

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op
alle wikkelingen gelijk zijn (±10 %).
Voor mΩ geschikt meettoestel gebruiken.
Eventueel de compressor en/of inverter vervangen.
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Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

B0

Storing communicatie
ventilator

Ventilator uit, compressor
blijft in werking.

■

■

B1

S

Motor van de ventilator
oververhit

Ventilator uit, compressor
blijft in werking.

■

■

B2

S

Toerentalbewaking van de Ventilator uit, compressor
ventilator defect
blijft in werking.

■

■

■

B3

S

Motor van de ventilator
blokkeert

Ventilator uit, compressor
blijft in werking.

■

■

B4

S

Voedingsspanning van de
ventilator te laag

Ventilator uit, compressor
blijft in werking.

■

■

■

Meldingsoverzicht

Stekker aan de aansluiting J19 controleren: Zie ”EEK-printplaat [4]”.
Evt. kroonsteentjes in de elektrische
aansluitzone van de warmtepomp
controleren.
Als de motor mechanisch stroef
loopt, motor vervangen
Als de motor gemakkelijk te draaien
is, ”experts” informeren
Elektrische aansluiting van de ventilator in de elektrische aansluitzone
van de warmtepomp controleren.
Evt. motor van de ventilator vervangen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, ”experts” informeren.
Als de motor mechanisch stroef
loopt, blokkering verhelpen. Evt. motor vervangen.
Als de motor gemakkelijk te draaien
is, ”experts” informeren
Elektrische aansluiting van de ventilator in de elektrische aansluitzone
van de warmtepomp controleren.
Evt. motor van de ventilator vervangen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, ”experts” informeren.

[4-3] / [4-4]

Voor koelcircuitregelaar [4-3] / [4-4]: Verschillen van
de koelcircuitregelaars, zie hoofdstuk ”Systeeminformatie”.
Meldingsoverzicht van de koelcircuitregelaar (statusen storingsinformatie):
■ In het meldingsoverzicht kunnen meldingen niet
bevestigd worden.
■ De meldingen worden in chronologische volgorde
opgesomd. De laatste melding staat bovenaan.
■ Er worden maximaal 30 gegevens opgeslagen.

Overzicht van de meldingen
Opmerking
Sommige storingen kunnen alleen door een door
Viessmann gecertificeerde verwarmingsfirma voor
warmtepompen worden verholpen (”experts”).

1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Diagnose”
3. ”Koelcircuit”

5837029

4. ”Meldingsoverzicht”

163

Diagnose

S

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
A

B

C

D

E

Meldingsoverzicht
0
1
2
3

09.09.2009
09.09.2009
09.09.2009
09.09.2009

17:16:00
17:16:01
17:16:02
17:16:03

06
0A
03
10

Storing
7
Storing
3
Aanwijzinging 11
Storing
1

Meldingen van de koelcircuitregelaar kunnen een melding op de warmtepompregeling veroorzaken
(zie ”Overzicht van de meldingen”). Welke melding op
de warmtepompregeling wordt weergegeven, hangt af
van het soort melding op de koelcircuitregelaar.
Soort melding aan
de koelcircuitregelaar

Melding van de warmtepompregeling

H

”Aanwijzing”

”07 koelcircuit”

S

”Storing”

”05 Koelcircuit”

Terug met
Afb. 36
Nummer van de melding
Datum en tijd van het laatste optreden
Meldingscode met 2 tekens
Soort melding: ”Aanwijzing” of ”Storing”
Frequentie van optreden

Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

01

S

Kortsluiting/onderbreking
aanvoertemperatuursensor primair circuit (luchtinvoer warmtepomp)

Compressor uit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de aansluiting J13 (T5) van de EEKprintplaat controleren: Zie ”EEV-printplaat [4-3] / [4-4]”.

03

S

Kortsluiting/onderbreking
zuiggastemperatuursensor

Compressor uit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de aansluiting J13 (T4) van de EEKprintplaat controleren: Zie ”EEV-printplaat [4-3] / [4-4]”.

04

S

Kortsluiting/onderbreking
persgastemperatuursensor

Compressor uit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de aansluiting J13 (T6) van de EEKprintplaat controleren: Zie ”EEV-printplaat [4-3] / [4-4]”.

05

S

Kortsluiting/onderbreking Compressor uit
hogedruksensor (druksensor vloeibaar gas)

Stroom aan de aansluiting J10 (P2)
van de EEK-printplaat controleren:
Zie ”EEV-printplaat [4-3] / [4-4]”. Rekening houden met koudemiddel
R410A.

0A

S

Kortsluiting/onderbreking
lagedruksensor (druksensor zuiggas)

Compressor uit

Stroom aan de aansluiting J10 (P1)
van de EEK-printplaat controleren:
Zie ”EEV-printplaat [4-3] / [4-4]”. Rekening houden met koudemiddel
R410A.

0E

S

Kortsluiting/onderbreking
zuiggastemperatuursensor (achter verdamper)

Compressor uit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de aansluiting J13 (T7) van de EEKprintplaat controleren: Zie ”EEV-printplaat [4-3] / [4-4]”.

10

H

Compressor is uitgeschakeld.

Geen maatregel nodig

13

S

Communicatiefout

Compressor uit

Elektrische verbinding tussen koelcircuitregelaar en inverter controleren.

15

S

Inverter en compressor
niet compatibel

Compressor uit

Controleren of de codeerstekker voor
de warmtepomp past. Opvraging
zie ”Systeeminformatie”.
5837029

Diagnose

A
B
C
D
E
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Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

18

S

Storing compressor (algemene melding)

Afhankelijk van verdere
meldingen

Verdere meldingen inzake compressor
en inverter in aanmerking nemen (vanaf meldingscode ”80”).

1E

S

EEK-printplaat defect

Compressor uit

EEK-printplaat vervangen.

1F

—

Parameter ”Vermogen
compressortrap 5030”
niet correct ingesteld.

Compressor uit

”Vermogen compressortrap 5030”
volgens typeplaatje instellen. Vervolgens warmtepompregeling uitschakelen. 1 min wachten. Daarna warmtepompregeling opnieuw inschakelen.

20

H

Condensatiedruk te hoog
(regelhogedruk)

Compressor uit

Zoals ”D4 Regelhogedruk”:
zie ”Overzicht van de meldingen” voor
de warmtepompregeling.

21

H

Verdampingsdruk te laag
(lagedrukstoring)

Compressor uit

Zoals ”D3 Lage druk”: zie ”Overzicht
van de meldingen” voor de warmtepompregeling.

22

H

Verwarmingsgastemperatuur te hoog

Compressor uit

■

24

26

S

H

Compressor kon niet starten:
Melding ”88” is 3 keer na
elkaar opgetreden.

Compressor uit

Maximale duur voor ontdooien overschreden

Ontdooien wordt voortijdig
beëindigd.

■
■

■

■

33

H

Kamerverwarming/tapwateropwarming:
Aanvoertemperatuur secundair circuit te laag

Compressor blijft in werking, maar start niet opnieuw.

■

■

■

■

■

■

Compressoraandrijving controleren.
Inverter controleren.

Instelling ”Verdampertemperatuur
voor einde ontdooien 5010” controleren. Evt. toestand bij levering tot
stand brengen.
Functie van de 4-wegomschakelklep
controleren: Zie ”Actorentest”.
Hydraulica in het secundair circuit
controleren, bijvoorbeeld of alle afsluitkranen volledig geopend zijn.
Debiet in het secundaire circuit controleren.
Aanvoer- en retourtemperatuur in
het secundaire circuit controleren.
Aanvoer- en retourtemperatuursensor secundaire circuit controleren.
Hoeveelheid koudemiddel controleren. Hoeveelheid koudemiddel evt.
aanpassen.
Temperatuursensoren in het koelcircuit controleren.

S

Veiligheidshoogdrukschakelaar is actief geworden.

Compressor uit

Zoals ”C9 koelcircuit (SHD)”:
zie ”Overzicht van de meldingen” voor
de warmtepompregeling.

43

S

Kortsluiting/onderbreking
temperatuursensor koelcircuitregelaar

Compressor uit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de aansluiting J21 (T2) van de EEKprintplaat controleren: Zie ”EEV-printplaat [4-3] / [4-4]”.

5837029
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Diagnose

■

Parameter compressor (”5xxx”)
door ”expert” laten controleren.
Controleren of de codeerstekker
voor de warmtepomp past. Opvraging zie ”Systeeminformatie”.

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

44

Kortsluiting/onderbreking
aanvoertemperatuursensor secundair circuit (vóór
verwarmingswater-doorstroomtoestel)

Compressor uit

■

S

■

46

S

Kortsluiting/onderbreking
temperatuursensor vloeibaar gas

Compressor uit

■

■

Vitocal 200-A/222-A:
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan de aansluiting J21 (T1) van de
EEK-printplaat controleren:
Zie ”EEV-printplaat [4-3] / [4-4]”.
Vitocal 200-S/222-S:
Weerstandswaarde (Pt500A) aan de
aansluiting X25.3/X25.4 van de regelaar- en sensorprintplaat controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.
Vitocal 200-A/222-A:
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan de aansluiting J21 (T3) van de
EEK-printplaat controleren:
Zie ”EEV-printplaat [4-3] / [4-4]”.
Vitocal 200-S/222-S:
Weerstandswaarde (Pt500A) aan de
aansluiting F25 (X25.17/X25.18) van
de regelaar- en sensorprintplaat
controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

S

Kortsluiting/onderbreking
zuiggastemperatuursensor reversibel

Compressor uit

Weerstandswaarde (Pt500A) aan de
aansluiting X25.15/X25.16 van de regelaar- en sensorprintplaat controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

48

―

Oververhitting van het
zuiggas te laag

Compressor uit

■

Diagnose

47

■

Controleren of correcte codeerstekker is ingesteld. Opvraging zie ”Systeeminformatie”.
Bij herhaaldelijk voorkomen: Koelcircuit door koeltechnicus laten controleren.

49

―

Maximale werkingsdruk
Compressor blijft in werverdamper (MOP) werd
king.
bereikt. Omschakelen van
oververhittings- naar drukregeling van het zuiggas.

Geen maatregel nodig

4C

―

Oververhitting van het
zuiggas te hoog

■

Compressor uit

■

H

Koudemiddelhoeveelheid
te gering

Compressor uit

Hoeveelheid koudemiddel controleren.
Hoeveelheid koudemiddel evt. aanpassen.

5837029

55

Controleren of correcte codeerstekker is ingesteld. Opvraging zie ”Systeeminformatie”.
Bij herhaaldelijk voorkomen: Koelcircuit door koeltechnicus laten controleren.
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Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Betekenis

56

Vorstgevaar condensor

H

Gedrag van de warmtepomp
■
■

Compressor uit
Omkering koelcircuit uit

Maatregel
■

■

■

■

■

59

S

Elektronische expansieklep defect

Compressor uit

■

■

Compressor uit

Stekker aan de aansluiting J7 controleren: Zie ”EEV-printplaat [4-3] /
[4-4]”.
Stappenmotor van de elektronische
expansieklep controleren.

5D

H

Oververhitting van het
persgas te gering

Heetgastemperatuursensor controleren: Zie meldingscode ”04”.

5F

S

Communicatiefout voor
Compressor uit
volgende temperatuursensoren:
■ Zuiggastemperatuursensor reversibel
■ Aanvoertemperatuursensor secundair circuit
(vóór verwarmingswater-doorstroomtoestel)
■ Propaantemperatuursensor

Zoals ”EF Modbus deelnemer”:
zie ”Overzicht van de meldingen” voor
de warmtepompregeling.

69

S

Berekeningsfout koelcircuit

Compressor uit

Geen maatregel nodig: Compressor
treedt opnieuw in werking.

6A

H

Luchtintredetemperatuur
te laag

Compressor start niet.

Geen maatregel nodig

6B

H

Luchtintredetemperatuur
te hoog

Compressor start niet.

6C

H

Aanvoertemperatuur secundair circuit te hoog

Compressor start niet.

Evt. gewenste temperatuurwaarden
van alle warmtebronnen van de verwarmingsinstallatie controleren. Gewenste waarden evt. aanpassen.

6D

H

Kamerkoeling:
Aanvoertemperatuur secundair circuit te laag

Compressor start niet.

Parameterinstellingen koelen (”71xx”)
controleren, bijv. ”Min. aanvoertemperatuur koeling 7103”.

6E

H

Ontdooien:
Aanvoertemperatuur secundair circuit te laag

Compressor start niet.

■

■

6F
5837029

Hydraulica in het secundair circuit
controleren, bijvoorbeeld of alle afsluitkranen volledig geopend zijn.
Debiet in het secundaire circuit controleren.
Aanvoer- en retourtemperatuursensor secundair circuit controleren.
Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.
Hoeveelheid koudemiddel controleren. Hoeveelheid koudemiddel evt.
aanpassen.
Temperatuursensoren in het koelcircuit controleren: Zie ”EEV-printplaat
[4-3] / [4-4]”.

H

Compressortoerental gedurende 90 s onder min.
toerental

Compressor uit

Zoals ”AA Afbreking ontdooiing”:
zie ”Overzicht van de meldingen”
voor de warmtepompregeling.
Meer warmte uit secundair circuit
toevoeren, bijv. via bijkomende verwarmingswaterbuffer in de retour.

Softwareversie koelcircuitregelaar
controleren: Zie hoofdstuk ”Systeeminformatie”.
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Meldingscode

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

80

H

Maximale compressorstroom overschreden

Compressor uit

81

H

Draaimoment van de com- Compressor uit
pressoraandrijving te hoog

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op alle
wikkelingen gelijk zijn (±10 %). Voor
mΩ geschikt meettoestel gebruiken.

82

H

Netspanning te hoog of
spanning tussencircuit te
hoog

Compressor uit

Netspanning aan de netaansluitklemmen meten: Wanneer de netspanning
te hoog (+10 %) is, oorzaak in overleg
met het energiebedrijf ophelderen.

83

H

Netspanning te laag of
spanning tussencircuit te
laag

Compressor uit

Netspanning aan de netaansluitklemmen meten: Wanneer de netspanning
te laag (–10 %) is, oorzaak in overleg
met het energiebedrijf ophelderen.

84

H

Temperatuur aan de inver- Compressor uit
ter (IGBT-module) te hoog

Koellichaam van de inverter op vervuiling controleren. Eventueel inverter
vervangen.

86

H

Stroomverbruik inverter
Compressor uit
(IGBT-module) permanent
te hoog

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op alle
wikkelingen gelijk zijn (±10 %). Voor
mΩ geschikt meettoestel gebruiken.

88

S

Compressoraandrijving
gedurende meer dan 5 s
geblokkeerd.

■

Diagnose

Compressor uit

■

89

S

■

■
■

Processor of geheugen
van de inverter defect
Storing AD-convertor
Meetconvertor defect

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op
alle wikkelingen gelijk zijn (±10 %).
Voor mΩ geschikt meettoestel gebruiken.
Eventueel de compressor en/of inverter vervangen.

Compressor uit

Inverter vervangen.

8C

H

Communicatiefout Modbus

Compressor uit

Als storing blijft duren: Parameter
compressor (”5xxx”) door ”expert” laten controleren.

8F

S

Inverter geblokkeerd

Compressor uit

Netspanning buitenunit uitschakelen.
Min. 2 min wachten. Netspanning
weer inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig blijft, inverter vervangen.

99

H

Stroomverschil van de
verschillende fasen aan
de compressor te hoog

Compressor uit

Elektrische verbindingskabel inverter
— compressor controleren: Zie ”Aan-

sluit- en bedradingsschema”.

!

S

1 fase van de voedingsspanning inverter ontbreekt.

Compressor uit

Spanningsvoeding inverter controleren.
5837029

9E

Opgelet
400-V-toestellen: Een verkeerd
draaiveld vernielt de compressor.
Bij het vervangen van de verbindingskabel op fasecorrecte aansluiting letten.
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Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

A0

S

Stroomsensor fase L1 van Compressor uit
de voedingsspanning
compressor defect

A1

S

Stroomsensor fase L2 van Compressor uit
de voedingsspanning
compressor defect

A2

S

Stroomsensor fase L3 van Compressor uit
de voedingsspanning
compressor defect

A3

S

Stroomsensor vermogens- Compressor uit
factorcorrectiefilter defect

A4

S

Temperatuursensor inverter (IGBT-module) defect

A5

S

Temperatuursensor verCompressor uit
mogensfactorcorrectiefilter
defect

A8

H

Compressoraandrijving
oververhit

Compressor uit

A9

H

Stroom fase L1 van de
compressor te hoog

Compressor uit

AA

H

Stroom fase L2 van de
compressor te hoog

Compressor uit

AB

H

Stroom fase L3 van de
compressor te hoog

Compressor uit

AC

H

Stroom vermogensfactorcorrectiefilter te hoog (via
sensor bepaald)

Compressor uit

AD

H

Stroom vermogensfactorcorrectiefilter te hoog (via
software bepaald)

Compressor uit

AE

H

Spanning vermogensfactorcorrectiefilter te hoog

Compressor uit

B3

S

Motor van de ventilator 1
(bovenaan) geblokkeerd

Ventilator uit, compressor
blijft in werking.

B5

S

Motor van de ventilator 2
(onderaan) geblokkeerd

Ventilator uit, compressor
blijft in werking.

■

C4

H

Mof van de compressoraandrijving te hoog

Compressor uit

Geen maatregel nodig

Meldingsoverzicht

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel
Inverter vervangen.

■

■

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op
alle wikkelingen gelijk zijn (±10 %).
Voor mΩ geschikt meettoestel gebruiken.
Eventueel de compressor en/of inverter vervangen.

Inverter vervangen.

■

Als de motor mechanisch stroef
loopt, blokkering verhelpen. Evt. motor vervangen.
Als de motor gemakkelijk te draaien
is, ”experts” informeren

[4-6] / [4-7]

Voor koelcircuitregelaar [4-6] / [4-7]: Verschillen van
de koelcircuitregelaars, zie hoofdstuk ”Systeeminformatie”.

1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

5837029

2. ”Diagnose”
Meldingsoverzicht van de koelcircuitregelaar (statusen storingsinformatie):
■ In het meldingsoverzicht kunnen meldingen niet
bevestigd worden.
■ De meldingen worden in chronologische volgorde
opgesomd. De laatste melding staat bovenaan.
■ Er worden maximaal 30 gegevens opgeslagen.

3. ”Koelcircuit”
4. ”Meldingsoverzicht”
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Compressor uit

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Overzicht van de meldingen
Opmerking
Sommige storingen kunnen alleen door een door
Viessmann gecertificeerde verwarmingsfirma voor
warmtepompen worden verholpen (”experts”).
A

B

C

D

E

Meldingsoverzicht
0
1
2
3

09.09.2009
09.09.2009
09.09.2009
09.09.2009

17:16:00
17:16:01
17:16:02
17:16:03

06
0A
03
10

Storing
7
Storing
3
Aanwijzinging 11
Storing
1

Meldingen van de koelcircuitregelaar kunnen een melding op de warmtepompregeling veroorzaken
(zie ”Overzicht van de meldingen”). Welke melding op
de warmtepompregeling wordt weergegeven, hangt af
van het soort melding op de koelcircuitregelaar.
Soort melding aan
de koelcircuitregelaar

Melding van de warmtepompregeling

H

”Aanwijzing”

”07 koelcircuit”

S

”Storing”

”05 Koelcircuit”

Terug met

A
B
C
D
E

Nummer van de melding
Datum en tijd van het laatste optreden
Meldingscode met 2 tekens
Soort melding: ”Aanwijzing” of ”Storing”
Frequentie van optreden

Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

01

S

Kortsluiting/onderbreking
aanvoertemperatuursensor primair circuit (brineintrede warmtepomp)

Compressor uit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de aansluiting J13 (T5) van de EEKprintplaat controleren: Zie ”EEV-printplaat [4-6] / [4-7]”.

03

S

Kortsluiting/onderbreking
zuiggastemperatuursensor

Compressor uit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de aansluiting J13 (T4) van de EEKprintplaat controleren: Zie ”EEV-printplaat [4-6] / [4-7]”.

04

S

Kortsluiting/onderbreking
persgastemperatuursensor

Compressor uit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de aansluiting J13 (T6) van de EEKprintplaat controleren: Zie ”EEV-printplaat [4-6] / [4-7]”.

05

S

Kortsluiting/onderbreking Compressor uit
hogedruksensor (druksensor vloeibaar gas)

Stroom aan de aansluiting J10 (P2)
van de EEK-printplaat controleren:
Zie ”EEV-printplaat [4-6] / [4-7]”. Rekening houden met koudemiddel
R410A.

06

S

Kortsluiting/onderbreking
vloeibaargastemperatuursensor

Compressor uit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de aansluiting J13 (T7) van de EEKprintplaat controleren: Zie ”EEV-printplaat [4-6] / [4-7]”.

0A

S

Kortsluiting/onderbreking
lagedruksensor (druksensor zuiggas)

Compressor uit

Stroom aan de aansluiting J10 (P1)
van de EEK-printplaat controleren:
Zie ”EEV-printplaat [4-6] / [4-7]”. Rekening houden met koudemiddel
R410A.
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Afb. 37

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

0E

S

Kortsluiting/onderbreking
temperatuursensor vloeibaar gas

Compressor uit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de aansluiting J13 (T7) van de EEKprintplaat controleren: Zie ”EEV-printplaat [4-6] / [4-7]”.

10

H

Compressor uitgeschakeld

13

S

Vitocal 333-G:
Communicatiefout

18

1A

S

S

S

Compressor uit

Modbus-verbindingskabel inverter —
EEK-printplaat controleren.

Compressor uit

Controleren of codeerschakelaar op
de EEK-printplaat correct ingesteld
zijn. Voor correcte instelling etiket in
acht nemen.

Afhankelijk van verdere
meldingen

Verdere meldingen inzake compressor
en inverter in aanmerking nemen (vanaf meldingscode ”80”).

Veiligheidscircuit onderbroken, compressor geblokkeerd

Compressor uit

■

Vitocal 333-G:
Inverter en compressor
niet compatibel

Vitocal 333-G:
Storing compressor (algemene melding)

■

Veiligheidscircuit controleren: Zie
Aansluit- en bedradingsschema.
Stekker voor aansturing compressor
op EEK-printplaat controleren:
Zie ”EEV-printplaat [4-6] / [4-7]”.

1E

S

EEK-printplaat defect

Compressor uit

EEK-printplaat vervangen.

1F

—

Parameter ”Vermogen
compressortrap 5030”
niet correct ingesteld.

Compressor uit

”Vermogen compressortrap 5030”
volgens typeplaatje instellen. Vervolgens warmtepompregeling uitschakelen. 1 min wachten. Daarna warmtepompregeling opnieuw inschakelen.

20

H

Condensatiedruk te hoog
(regelhogedruk)

Compressor uit

Zoals ”D4 Regelhogedruk”:
zie ”Overzicht van de meldingen” voor
de warmtepompregeling.

21

H

Verdampingsdruk te laag
(lagedrukstoring)

Compressor uit

Zoals ”D3 Lage druk”: zie ”Overzicht
van de meldingen” voor de warmtepompregeling.

22

H

Verwarmingsgastemperatuur te hoog

Compressor uit

■

■

24

S

Compressor kon niet starten:
Melding ”88” is 3 keer na
elkaar opgetreden.

Compressor uit

■
■

Parameter compressor (”5xxx”)
door ”expert” laten controleren.
Controleren of de codeerstekker
voor de warmtepomp past. Opvraging zie ”Systeeminformatie”.
Compressoraandrijving controleren.
Vitocal 333-G:
Inverter controleren.

29

H

Condensatietemperatuur
te hoog

Compressor uit

Zoals ”D4 Regelhogedruk”:
zie ”Overzicht van de meldingen” voor
de warmtepompregeling.

2B

H

Maximale zuiggasdruk
overschreden

Compressor uit

■

5837029

■

Hoeveelheid koudemiddel controleren. Evt. hoeveelheid aanpassen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, ”experts” informeren.
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15

Geen maatregel nodig

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

2E

Waarde lager dan minimaal vereiste hogedruk

Compressor uit

■

H

■

33

H

Kamerverwarming/tapwateropwarming:
Aanvoertemperatuur secundair circuit te laag

Compressor blijft in werking, maar start niet opnieuw.

■

■

■

■

■

Hydraulica in het secundair circuit
controleren, bijvoorbeeld of alle afsluitkranen volledig geopend zijn.
Debiet in het secundaire circuit controleren.
Aanvoer- en retourtemperatuur in
het secundaire circuit controleren.
Aanvoer- en retourtemperatuursensor secundaire circuit controleren.
Hoeveelheid koudemiddel controleren. Hoeveelheid koudemiddel evt.
aanpassen.
Temperatuursensoren in het koelcircuit controleren.

3A

S

Veiligheidshoogdrukschakelaar is actief geworden.

Compressor uit

Zoals ”C9 koelcircuit (SHD)”:
zie ”Overzicht van de meldingen” voor
de warmtepompregeling.

43

S

Kortsluiting/onderbreking
aanvoertemperatuursensor secundair circuit (na
verwarmingswater-doorstromer)

Compressor uit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de aansluiting J21 (T2) van de EEKprintplaat controleren: Zie ”EEV-printplaat [4-6] / [4-7]”.

44

S

Kortsluiting/onderbreking Compressor uit
aanvoertemperatuursensor secundair circuit (vóór
verwarmingswater-doorstromer)

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de aansluiting J21 (T1) van de EEKprintplaat controleren: Zie ”EEV-printplaat [4-6] / [4-7]”.

48

―

Oververhitting van het
zuiggas te laag

■

Compressor uit

■

Controleren of correcte codeerstekker is ingesteld. Opvraging zie ”Systeeminformatie”.
Bij herhaaldelijk voorkomen: Koelcircuit door koeltechnicus laten controleren.

49

―

Maximale werkingsdruk
Compressor blijft in werverdamper (MOP) werd
king.
bereikt. Omschakelen van
oververhittings- naar drukregeling van het zuiggas.

Geen maatregel nodig

4A

―

Verdampingstemperatuur
te laag

Compressor blijft in werking.

Primaire pomp controleren.

4C

―

Oververhitting van het
zuiggas te hoog

Compressor uit

■

■

54

H

Min. aanvoertemperatuur
primair circuit (brine-intrede) is te laag.

Compressor uit

Controleren of correcte codeerstekker is ingesteld. Opvraging zie ”Systeeminformatie”.
Bij herhaaldelijk voorkomen: Koelcircuit door koeltechnicus laten controleren.

Debiet in het primaire circuit controleren.
5837029

Diagnose

■

Hogedruksensor controleren: Zie
meldingscode ”05”.
Hoeveelheid koudemiddel controleren. Evt. hoeveelheid aanpassen.

172

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

55

H

Koudemiddelhoeveelheid
te gering

Compressor uit

Hoeveelheid koudemiddel controleren.
Hoeveelheid koudemiddel evt. aanpassen.

56

H

Vorstgevaar condensor

Compressor uit

■

■

■

■

59

S

Elektronische expansieklep defect

Compressor uit

■

■

Stekker aan de aansluiting J7 controleren: Zie ”EEV-printplaat [4-6] /
[4-7]”.
Stappenmotor van de elektronische
expansieklep controleren.

5D

H

Oververhitting van het
persgas te gering

Compressor uit

Heetgastemperatuursensor controleren: Zie meldingscode ”04”.

69

S

Berekeningsfout koelcircuit

Compressor uit

Geen maatregel nodig: Compressor
treedt opnieuw in werking.

6A

H

Primaire intredetempera- Compressor start niet.
tuur (brine-intrede) te laag

Zoals ”CB aanvoertemp. primair”:
zie ”Overzicht van de meldingen” voor
de warmtepompregeling.

6B

H

Primaire intredetemperatuur (brine-intrede) te
hoog

Compressor start niet.

Primair circuit controleren.

6C

H

Aanvoertemperatuur secundair circuit te hoog

Compressor start niet.

Evt. gewenste temperatuurwaarden
van alle warmtebronnen van de verwarmingsinstallatie controleren. Gewenste waarden evt. aanpassen.

6D

H

Kamerkoeling:
Aanvoertemperatuur secundair circuit te laag

Compressor start niet.

Parameterinstellingen koelen (”71xx”)
controleren, bijv. ”Min. aanvoertemperatuur koeling 7103”.

6F

H

Vitocal 333-G:
Compressortoerental gedurende 90 s onder min.
toerental

Compressor uit

Softwareversie koelcircuitregelaar
controleren: Zie hoofdstuk ”Systeeminformatie”.

S

Kortsluiting/onderbreking
aanvoertemperatuursensor secundair circuit na
verwarmingswater-doorstroomtoestel

Compressor uit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de aansluiting J21 (T2) van de EEKprintplaat controleren: Zie ”EEV-printplaat [4-6] / [4-7]”.

71

S

Kortsluiting/onderbreking
retourtemperatuursensor
secundair circuit

Compressor uit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de aansluiting J21 (T3) van de EEKprintplaat controleren: Zie ”EEV-printplaat [4-6] / [4-7]”.

5837029

70

173

Diagnose

■

Hydraulica in het secundair circuit
controleren, bijvoorbeeld of alle afsluitkranen volledig geopend zijn.
Debiet in het secundaire circuit controleren.
Aanvoer- en retourtemperatuursensor secundair circuit controleren.
Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.
Hoeveelheid koudemiddel controleren. Hoeveelheid koudemiddel evt.
aanpassen.
Temperatuursensoren in het koelcircuit controleren: Zie ”EEV-printplaat
[4-6] / [4-7]”.

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

80

Vitocal 333-G:
Maximale compressorstroom overschreden

81

82

83

86

88

H

H

H

H

H

S

Maatregel

Compressor uit

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op alle
wikkelingen gelijk zijn (±10 %). Voor
mΩ geschikt meettoestel gebruiken.

Vitocal 333-G:
Draaimoment van de com- Compressor uit
pressoraandrijving te hoog

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op alle
wikkelingen gelijk zijn (±10 %). Voor
mΩ geschikt meettoestel gebruiken.

Vitocal 333-G:
Netspanning te hoog of
spanning tussencircuit te
hoog

Compressor uit

Netspanning aan de netaansluitklemmen meten: Wanneer de netspanning
te hoog (+10 %) is, oorzaak in overleg
met het energiebedrijf ophelderen.

Vitocal 333-G:
Netspanning te laag of
spanning tussencircuit te
laag

Compressor uit

Netspanning aan de netaansluitklemmen meten: Wanneer de netspanning
te laag (–10 %) is, oorzaak in overleg
met het energiebedrijf ophelderen.

Vitocal 333-G:
Temperatuur aan de inver- Compressor uit
ter (IGBT-module) te hoog
Vitocal 333-G:
Stroomverbruik inverter
Compressor uit
(IGBT-module) permanent
te hoog
Vitocal 333-G:
Compressoraandrijving
gedurende meer dan 5 s
geblokkeerd.

Compressor uit

Koellichaam van de inverter op vervuiling controleren. Eventueel inverter
vervangen.
Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op alle
wikkelingen gelijk zijn (±10 %). Voor
mΩ geschikt meettoestel gebruiken.
■

■

89

8F

S

S

Vitocal 333-G:
■ Processor of geheugen
van de inverter defect
■ Storing AD-convertor
■ Meetconvertor defect
Vitocal 333-G:
Inverter uitgeschakeld

Compressor uit

Compressor uit

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op
alle wikkelingen gelijk zijn (±10 %).
Voor mΩ geschikt meettoestel gebruiken.
Eventueel de compressor en/of inverter vervangen.

Inverter vervangen.

Elektrische verbindingskabel inverter
— compressor controleren. Evt. ver-

bindingskabel vervangen: Zie ”aansluit- en bedradingsschema”.

5837029

Diagnose

84

H

Gedrag van de warmtepomp
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Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Betekenis

99

Vitocal 333-G:
Stroomverschil van de
verschillende fasen aan
de compressor te hoog

H

Gedrag van de warmtepomp
Compressor uit

Maatregel

Elektrische verbindingskabel inverter
— compressor controleren. Evt. ver-

bindingskabel vervangen: Zie ”aansluit- en bedradingsschema”.

!

9B

H

Vitocal 333-G:
Temperatuur correctiefilter Compressor uit
voor de vermogensfactor
te hoog

■

■

9E

S

Vitocal 333-G:
1 fase van de voedingsspanning inverter ontbreekt.

Compressor uit

A0

S

Vitocal 333-G:
Stroomsensor fase L1 van Compressor uit
de voedingsspanning
compressor defect

A1

S

Vitocal 333-G:
Stroomsensor fase L2 van Compressor uit
de voedingsspanning
compressor defect

A2

S

Vitocal 333-G:
Stroomsensor fase L3 van Compressor uit
de voedingsspanning
compressor defect

A3

S

Vitocal 333-G:
Stroomsensor vermogens- Compressor uit
factorcorrectiefilter defect

A4

S

Vitocal 333-G:
Temperatuursensor inverter (IGBT-module) defect

S

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op
alle wikkelingen gelijk zijn (±10 %).
Voor mΩ geschikt meettoestel gebruiken.
Eventueel inverter vervangen.

Spanningsvoeding inverter controleren.
Inverter vervangen.

Compressor uit

Vitocal 333-G:
Temperatuursensor verCompressor uit
mogensfactorcorrectiefilter
defect

5837029

A5

Opgelet
400-V-toestellen: Een verkeerd
draaiveld vernielt de compressor.
Bij het vervangen van de verbindingskabel op fasecorrecte aansluiting letten.

175

Diagnose

Meldingscode

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

A8

Vitocal 333-G:
Compressoraandrijving
oververhit

Compressor uit

Vitocal 333-G:
Stroom fase L1 van de
compressor te hoog

Compressor uit

Vitocal 333-G:
Stroom fase L2 van de
compressor te hoog

Compressor uit

Vitocal 333-G:
Stroom fase L3 van de
compressor te hoog

Compressor uit

Vitocal 333-G:
Stroom vermogensfactorcorrectiefilter te hoog (via
sensor bepaald)

Compressor uit

Vitocal 333-G:
Stroom vermogensfactorcorrectiefilter te hoog (via
software bepaald)

Compressor uit

Vitocal 333-G:
Spanning vermogensfactorcorrectiefilter te hoog

Compressor uit

A9

AA

AB

AC

AD

H

H

H

H

H

H

Maatregel
■

■

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op
alle wikkelingen gelijk zijn (±10 %).
Voor mΩ geschikt meettoestel gebruiken.
Eventueel de compressor en/of inverter vervangen.

Inverter vervangen.

B9

S

Secundaire pomp geblokkeerd

Compressor uit

Secundaire pomp controleren. Evt. secundaire pomp vervangen.

BA

S

Elektrische storing secundaire pomp

Compressor uit

Secundaire pomp elektrisch controleren.
Vitocal 222-G:
■ Spanning op de aansluiting J5 en
J17 op de EEK-printplaat controleren.
Vitocal 333-G:
■ Spanning op de aansluiting J20 op
de EEK-printplaat controleren.
Zie ”EEV-printplaat [4-6] / [4-7]”.
Evt. secundaire pomp vervangen.

BB

S

Storing PWM-signaal van Compressor blijft in werde secundaire pomp (wer- king.
kelijke toerentalwaarde)
Secundaire pomp draait
met vooraf ingesteld toerental verder, zonder bewaking.

PWM-signaal op de secundaire pomp
controleren. Signaal op de aansluiting
J26 op de EEK-printplaat controleren:
Zie ”EEV-printplaat [4-6] / [4-7]”.
Evt. secundaire pomp vervangen.

BC

S

Droogloop secundaire
pomp

Compressor uit

Secundair circuit vullen. Secundair circuit ontluchten.

C4

H

Vitocal 333-G:
Mof van de compressoraandrijving te hoog

Compressor uit

Geen maatregel nodig

Vitocal 333-G:
Communicatiefout Modbus

Compressor uit

Modbus-verbindingskabel inverter —
EEK-printplaat controleren.

8C

H

5837029

Diagnose

AE

H

Gedrag van de warmtepomp
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Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
[6]

Voor koelcircuitregelaar [6]: Verschillen van de koelcircuitregelaars, zie hoofdstuk ”Systeeminformatie”.
Meldingsoverzicht van de koelcircuitregelaar (statusen storingsinformatie):
■ In het meldingsoverzicht kunnen meldingen niet
bevestigd worden.
■ De meldingen worden in chronologische volgorde
opgesomd. De laatste melding staat bovenaan.
■ Er worden maximaal 30 gegevens opgeslagen.

A

B

0
1
2
3

09.09.2009
09.09.2009
09.09.2009
09.09.2009

Afb. 38

3. ”Koelcircuit”

A
B
C
D
E

Opmerking
Sommige storingen kunnen alleen door een door
Viessmann gecertificeerde verwarmingsfirma voor
warmtepompen worden verholpen (”experts”).

E

17:16:00
17:16:01
17:16:02
17:16:03

06
0A
03
10

Storing
7
Storing
3
Aanwijzinging 11
Storing
1

Terug met

2. ”Diagnose”

Overzicht van de meldingen

D

Meldingsoverzicht

1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

4. ”Meldingsoverzicht”

C

Nummer van de melding
Datum en tijd van het laatste optreden
Meldingscode met 2 tekens
Soort melding: ”Aanwijzing” of ”Storing”
Frequentie van optreden

Meldingen van de koelcircuitregelaar kunnen een melding op de warmtepompregeling veroorzaken
(zie ”Overzicht van de meldingen”). Welke melding op
de warmtepompregeling wordt weergegeven, hangt af
van het soort melding op de koelcircuitregelaar.
Soort melding aan
de koelcircuitregelaar

Melding van de warmtepompregeling

H

”Aanwijzing”

”07 koelcircuit”

S

”Storing”

”05 Koelcircuit”

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

00

―

Geen melding

―

―

04

S

Kortsluiting/onderbreking
persgastemperatuursensor

Beide compressoren uit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de sensoraansluiting van de EEKprintplaat controleren: zie ”Regelaarprintplaat en EEK-printplaat [6]”.

05

S

Kortsluiting/onderbreking
hogedruksensor

Beide compressoren uit

Spanning op aansluiting van de hogedruksensor meten: zie ”Regelaarprintplaat en EEK-printplaat [6]”.
■ 0,5 V: 0 bar
■ 4,5 V: Maximale druk, zie sensoropdruk.

08

S

Kortsluiting/onderbreking
retourtemperatuursensor
secundair circuit

Werking op temperatuur
van de aanvoertemperatuursensor secundair circuit
minus 5 K

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de sensoraansluiting van de regelaarprintplaat controleren: zie ”Regelaarprintplaat en EEK-printplaat [6]”.

5837029

Meldingscode

177

Diagnose

Meldingsoverzicht

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

0A

S

Kortsluiting/onderbreking
lagedruksensor

Beide compressoren uit

Spanning aan de aansluiting van de
lagedruksensor op de EEK-printplaat
meten: zie ”Regelaarprintplaat en
EEK-printplaat [6]”.
■ 0,5 V: 0 bar
■ 4,5 V: Maximale druk, zie sensoropdruk.

0B

S

Kortsluiting/onderbreking Beide compressoren uit
aanvoertemperatuursensor secundair circuit in het
toestel

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de sensoraansluiting van de regelaarprintplaat controleren: zie ”Regelaarprintplaat en EEK-printplaat [6]”.

0E

S

Kortsluiting/onderbreking
zuiggastemperatuursensor

Beide compressoren uit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan
de sensoraansluiting van de EEKprintplaat controleren: zie ”Regelaarprintplaat en EEK-printplaat [6]”.

16

H

Parameter ”Vermogen
compressortrap 5030”
niet correct ingesteld.

Beide compressoren uit

”Vermogen compressortrap 5030”
volgens typeplaatje instellen. Vervolgens warmtepompregeling uitschakelen. 1 min wachten. Daarna warmtepompregeling opnieuw inschakelen.

1E

S

Regelaarprintplaat defect

Beide compressoren uit

Regelaarprintplaat vervangen.

1F

―

Parameter ”Vermogen
compressortrap 5030”
niet correct ingesteld.

Beide compressoren uit

”Vermogen compressortrap 5030”
volgens typeplaatje instellen. Vervolgens warmtepompregeling uitschakelen. 1 min wachten. Daarna warmtepompregeling opnieuw inschakelen.

20

H

Condensatiedruk te hoog
(regelhogedruk)

Beide compressoren uit

Zoals ”D4 Regelhogedruk”:
zie ”Overzicht van de meldingen” voor
de warmtepompregeling.

21

H

Verdampingsdruk te laag
(lagedrukstoring)

Beide compressoren uit

Zoals ”D3 Lage druk”: zie ”Overzicht
van de meldingen” voor de warmtepompregeling.

25

H

Werkingspunt van het
koelcircuit ligt buiten de
toepassingsgrenzen.

Beide compressoren uit

Positie van het werkingspunt controleren: Zie ”Compressordraaiveld” en/
of ”Compressordraaipad”.

28

H

Maximale hogedruk

Beide compressoren uit

■

■

2F

30

39

178

H

H

H

Waarde lager dan minimaal vereiste verdampingsdruk

Beide compressoren uit

■

Retourtemperatuur secun- Ontdooiprocedure wordt
dair circuit is voor het ont- niet gestart.
dooien 4x na elkaar lager
dan 18 °C.
Verschil tussen aanvoertemperatuur in het toestel
en retourtemperatuur is
voor het ontdooien groter
dan 12 K.

■

Ontdooiprocedure wordt
niet gestart.

■

■

■

■

Parameter compressor (”5xxx”)
door ”expert” laten controleren.
Evt. gewenste boilertemperatuur lager instellen.
Lagedruksensor controleren: Zie
meldingscode ”0A”.
Hoeveelheid koudemiddel controleren. Evt. hoeveelheid aanpassen.
Warmtevraag in secundair circuit
verminderen, bijv. gewenste kamertemperatuur verlagen.
Warmteafname in het secundair circuit verminderen.
Warmtevraag in secundair circuit
verminderen, bijv. gewenste kamertemperatuur verlagen.
Warmteafname in het secundair circuit verminderen.

5837029

Diagnose

Meldingscode

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

3A

S

Veiligheidshoogdrukschakelaar is actief geworden.

Beide compressoren uit

Zoals ”C9 Koelcircuit (SHD)”:
zie ”Overzicht van de meldingen” voor
de warmtepompregeling.

4A

―

Verdampingstemperatuur
te laag

Compressors blijven in
werking.

■

■

4B

S

■

■

56

H

Aansluitkabel EEK defect
Stappenmotor van de
EEK defect

Vorstgevaar condensor

Beide compressoren uit

■

■

■
■

Beide compressoren uit
Omkering koelcircuit uit

■

■

■

■

■

■

60

S

Storing tapwaterverwarTapwaterverwarming wordt
ming via extra warmtewis- gestopt.
selaar

■

■

■

61

S

Storing ventilator

Compressor werkt max. 5
min verder.

■

■
■

62

S

Stromingsbewaker detecteert geen debiet.

■

■

Ventilator controleren.
Verdamper op ijsvorming controleren.
Verdampertemperatuursensor controleren: Zie meldingscode ”09”.
Aansluitkabel EEK controleren. Evt.
aansluitkabel vervangen.
EEK vervangen.
Hydraulica in het secundair circuit
controleren, bijvoorbeeld of alle afsluitkranen volledig geopend zijn.
Debiet in het secundaire circuit controleren.
Aanvoer- en retourtemperatuur in
het secundaire circuit controleren.
Aanvoertemperatuursensor secundair circuit in het toestel controleren.
Hoeveelheid koudemiddel controleren. Evt. hoeveelheid aanpassen.
Temperatuursensoren in het koelcircuit controleren.
Debiet van de extra warmtewisselaar controleren.
Circulatiepomp voor de boilerverwarming controleren.
Boilerlaadpomp controleren.
Controleren of ventilator geblokkeerd is.
Ventilator mechanisch controleren.
Aansturing ventilator of PWM-signaal aan de regelaarprintplaat controleren: zie ”Regelaarprintplaat en
EEK-printplaat [6]”.
Debiet in het secundaire circuit controleren.
Secundaire pomp controleren.

Spanning op de aansluiting van de regelaarprintplaat meten: zie ”Regelaarprintplaat en EEK-printplaat [6]”.
■ 0 V: Stromingsbewaker is actief geworden.
■ 230 V: Stromingsbewaker is niet geactiveerd.
H

Onderste buitentemperatuurgrens niet bereikt

Beide compressoren uit

Geen maatregel nodig

5837029

63

179

Diagnose

■

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

66

Motorbeveiliging of veiligheidselement bij softstarter is geactiveerd.

Compressor uit. De andere
compressor mag in werking
blijven.

■

S

■

67

S

Stromingsbewaker is actief geworden.

Beide compressoren uit

■

■

Softstarter controleren. Statusingang
aan de regelaarprintplaat controleren: zie ”Regelaarprintplaat en EEKprintplaat [6]”.
Motorstromen/motorbeveiliging controleren.
Debiet in het secundaire circuit controleren.
Secundaire pomp controleren.

Spanning op de aansluiting van de regelaarprintplaat meten: zie ”Regelaarprintplaat en EEK-printplaat [6]”.
■ 0 V: Stromingsbewaker is actief geworden.
■ 230 V: Stromingsbewaker is niet geactiveerd.
68

S

Communicatie tussen regelaarprintplaat en EEKprintplaat gestoord

Beide compressoren uit

■

■

86

H

Motorbeveiliging of veiligheidselement bij softstarter is geactiveerd.

Meldingsoverzicht

Compressor voor 4 min ge- Geen maatregel nodig
blokkeerd

[7] / [7-1]

Meldingsoverzicht van de koelcircuitregelaar (statusen storingsinformatie):
■ In het meldingsoverzicht kunnen meldingen niet
bevestigd worden.
■ De meldingen worden in chronologische volgorde
opgesomd. De laatste melding staat bovenaan.
■ Er worden maximaal 30 gegevens opgeslagen.

A

B

C

D

E

Meldingsoverzicht
0
1
2
3

09.09.2009
09.09.2009
09.09.2009
09.09.2009

17:16:00
17:16:01
17:16:02
17:16:03

06
0A
03
10

Storing
7
Storing
3
Aanwijzinging 11
Storing
1

1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Diagnose”
3. ”Koelcircuit”

Terug met
Afb. 39

4. ”Meldingsoverzicht”
Overzicht van de meldingen
Opmerking
Sommige storingen kunnen alleen door een door
Viessmann gecertificeerde verwarmingsfirma voor
warmtepompen worden verholpen (”experts”).

180

A
B
C
D
E

Nummer van de melding
Datum en tijd van het laatste optreden
Meldingscode met 2 tekens
Soort melding: ”Aanwijzing” of ”Storing”
Frequentie van optreden

Meldingen van de koelcircuitregelaar kunnen een melding op de warmtepompregeling veroorzaken
(zie ”Overzicht van de meldingen”). Welke melding op
de warmtepompregeling wordt weergegeven, hangt af
van het soort melding op de koelcircuitregelaar.

5837029

Diagnose

■

Verbindingskabel tussen regelaarprintplaat en EEK-printplaat controleren. Evt. verbindingskabel vervangen.
EEK-printplaat vervangen.
Regelaarprintplaat vervangen.

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Melding van de warmtepompregeling

H

”Aanwijzing”

”07 koelcircuit”

S

”Storing”

”05 Koelcircuit”

Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

00

―

Geen melding

―

―

01

S

Kortsluiting/onderbreking
luchtinlaattemperatuursensor verdamper (outdoor)

Compressor uit

Weerstandswaarde (NTC 15 kΩ) aan
de aansluiting T-SENSOR2 van de
hoofdprintplaat controleren:
Zie ”Hoofdprintplaat [7] / [7-1]”.

03

S

Kortsluiting/onderbreking
zuiggastemperatuursensor (Suction)

■

Kortsluiting/onderbreking
heetgastemperatuursensor compressor (Discharged)

■

04

05

S

S

Kortsluiting/onderbreking
hogedruksensor

■

■

■
■

Compressor uit
Energiebalans wordt niet
correct berekend: Zie
hoofdstuk ”Diagnose
energiebalans”.

Weerstandswaarde (NTC 20 kΩ) aan
de aansluiting T-SENSOR3 van de
hoofdprintplaat controleren:
Zie ”Hoofdprintplaat [7] / [7-1]”.

Koelwerking:
Compressor blijft in werking.
Verwarming:
Compressor uit

Weerstandswaarde (NTC 50 kΩ) aan
de aansluiting T-SENSOR2 van de
hoofdprintplaat controleren:
Zie ”Hoofdprintplaat [7] / [7-1]”.

Compressor uit
Energiebalans wordt niet
correct berekend: Zie
hoofdstuk ”Diagnose
energiebalans”.

■

■

09

S

Kortsluiting/onderbreking
ontdooitemperatuursensor
(Defrosting)

■

■

Koelwerking:
Compressor blijft in werking.
Verwarming:
Compressor uit

Stroom aan de aansluiting
H_PRESS van de hoofdprintplaat
controleren: Zie ”Hoofdprintplaat
[7] / [7-1]”. Rekening houden met
koudemiddel.
Leiding en hoofdprintplaat controleren.

Weerstandswaarde (NTC 20 kΩ) aan
de aansluiting T-SENSOR2 van de
hoofdprintplaat controleren:
Zie ”Hoofdprintplaat [7] / [7-1]”.

10

H

”Normaal” uitschakelen
van de compressor

Compressor uit

Geen maatregel nodig

15

S

Adapter brug verkeerd
aangesloten

Compressor uit

■

■

Controleren of de adapter brug correct is aangesloten.
Buitenunit uit- en weer inschakelen.

S

Compressor geblokkeerd

Compressor uit

Geen maatregel vereist, automatische
reset van de compressor

20

H

Condensatiedruk te hoog
(regelhogedruk)

Compressor uit

Zoals ”D4 Regelhogedruk”:
zie ”Overzicht van de meldingen” voor
de warmtepompregeling.

21

H

Verdampingsdruk te laag
(lagedrukstoring)

Compressor uit

Zoals ”D3 Lage druk”: zie ”Overzicht
van de meldingen” voor de warmtepompregeling.

22

H

Grens persgastemperatuur overschreden

Compressor uit

Controleren of de codeerstekker voor
de warmtepomp past. Opvraging
zie ”Systeeminformatie”.

24

H

Compressor kon niet starten.

Compressor uit

Geen maatregel vereist, automatische
reset van de compressor

28

H

Zoals meldingscode ”20”

5837029

17

181

Diagnose

Soort melding aan de
koelcircuitregelaar

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

2F

Waarde lager dan minimaal vereiste verdampingsdruk

Compressor uit

Werkingspunt meer dan
maximale duur buiten de
toepassingsgrenzen van
de compressor

Compressor uit

Verdampingstemperatuur
te laag

■

30

34

H

H

H

■
■

■

■

■

Koelwerking:
Compressor uit
Verwarming:
Compressor blijft in werking.

Lagedruksensor controleren.
Hoeveelheid koudemiddel controleren. Evt. hoeveelheid aanpassen.
Positie van het werkingspunt controleren: Zie ”Compressordraaiveld”
en/of ”Compressordraaipad”.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, ”experts” informeren.

Zuiggastemperatuursensor reversibel
controleren:
Weerstandswaarde (Pt500A) aan de
aansluiting X25.15/X25.16 van de regelaar- en sensorprintplaat controleren: Zie ”Regelaar- en sensorprintplaat”.

39

H

Grens persgastemperatuur overschreden

Compressor uit

Controleren of de codeerstekker voor
de warmtepomp past. Opvraging
zie ”Systeeminformatie”.

3A

S

Veiligheidshoogdrukschakelaar is actief geworden.

Compressor uit

Zoals ”C9 koelcircuit (SHD)”:
zie ”Overzicht van de meldingen” voor
de warmtepompregeling.

55

H

Koudemiddelverlies

Compressor start niet.

■

■

Vulhoeveelheid koudemiddel controleren.
Koelcircuit op dichtheid controleren.

56

H

Vorstbescherming secundair circuit

Alleen in de koelwerking:
Compressor uit

Geen maatregel nodig

61

H

Ventilator defect

Compressor uit: Melding ”A9 Warmtepomp”
verschijnt.

Zoals ”A9 Warmtepomp”: zie ”Overzicht van de meldingen” voor de
warmtepompregeling.

80

H

Maximale compressorstroom overschreden

Compressor uit

Geen maatregel nodig: Compressor
wordt automatisch gereset.

82

H

Spanning aan de inverter
te hoog

Compressor uit

83

H

Spanning aan de inverter
te laag

Compressor uit

86

H

Stroomverbruik inverter te
hoog

Compressor uit

88

S

Storing inverter

Compressor uit

8C

H

Communicatiefout

Compressor uit

■

■

8D

S

Kortsluiting/onderbreking
temperatuursensor inverter

Compressor uit

Inverter spanningsvrij schakelen.
Vervolgens de spanningsvoeding
herstellen.
Wanneer de storing aanwezig blijft,
inverter vervangen.

Inverter vervangen.

5837029

Diagnose

Maatregel

182

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

90

Storing aansturing compressor

Compressor uit

■

H

Verbindingskabel inverter — compressor controleren. Evt. verbindingskabel vervangen: Zie ”aansluiten bedradingsschema”.
Opgelet
400-V-toestellen: Een verkeerd draaiveld vernielt de
compressor.
Bij het vervangen van de verbindingskabel op fasecorrecte
aansluiting letten.
Relais controleren. Eventueel inverter vervangen.

!

■

91

S

Storing koeler aan het
koellichaam van de inverter

Compressor uit

Ventilator aan het koellichaam van de
inverter controleren (zie ”Aansluit- en
bedradingsschema”), evt. reinigen.

92

H

Compressor bereikt gewenst toerental niet.

Compressor uit

Bij herhaaldelijk voorkomen: Koelcircuit door koeltechnicus laten controleren.

97

H

Spanningsverschil van de
verschillende fases te
hoog (> 50 %)

Compressor uit

■

99

H

Stroomverschil van de
correctiefilter voor de vermogensfactor te hoog
(> 10 A)

Compressor uit

9B

H

Temperatuur correctiefilter Compressor uit
voor de vermogensfactor
te hoog

Inverter vervangen.

■

■

H

Temperatuurverschil van
de faseaansturingen te
hoog

Compressor uit

■

5837029

■

Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op
alle wikkelingen gelijk zijn (±10 %).
Voor mΩ geschikt meettoestel gebruiken.
Eventueel inverter vervangen.
Wikkelingsweerstand aan de compressor meten. Weerstand moet op
alle wikkelingen gelijk zijn (±10 %).
Voor mΩ geschikt meettoestel gebruiken.
Eventueel inverter vervangen.

9E

S

Spanning aan de inverter
te laag

Compressor uit

Geen maatregel vereist, automatische
reset van de compressor

9F

H

Meer dan 3 meldingen
binnen 1 h opgetreden

Compressor uit: Melding ”A9 Warmtepomp”
verschijnt.

Zoals ”A9 Warmtepomp”: zie ”Overzicht van de meldingen” voor de
warmtepompregeling.

B3

S

Motor van de ventilator
blokkeert

Ventilator uit, compressor
blijft in werking.

■

■

Als de motor mechanisch stroef
loopt, blokkering verhelpen. Evt. motor vervangen.
Als de motor gemakkelijk te draaien
is, ”experts” informeren
183

Diagnose

!
■

9D

Aansluitkabel compressor controleren. Evt. aansluitkabel vervangen.
Opgelet
400-V-toestellen: Een verkeerd draaiveld vernielt de
compressor.
Bij het vervangen van de aansluitkabel op aansluiting met
correcte fase letten.
Eventueel inverter vervangen.

Diagnose
Koelcircuit (vervolg)
Meldingscode

Betekenis

Gedrag van de warmtepomp

Maatregel

C0

S

Inverter reset

Compressor uit

Geen maatregel nodig: Compressor
wordt automatisch gereset.

C1

S

Stroomdetectiefout inverter

Compressor uit

Inverter vervangen.

C2

S

Fasefout inverter

Compressor uit

Inverter met correcte fasen aansluiten.

C3

S

Fout laadcircuit inverter

Compressor uit

Inverter vervangen.

Energiebalans
Opmerking
De ”Energiebalans” wordt enkel weergegeven als
het ”Gebruikersniveau weergave energiebalans
8811” op ”1” of ”2” is ingesteld.
■ Voorwaarde voor een realistische gegevensregistratie:
Parameter ”Vermogen compressortrap 5030” is
correct ingesteld.
■

1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Diagnose”
3. ”Energiebalans”
4. Gewenste energiebalans selecteren: Zie volgende
tabel.
Volgende energiebalansen kunnen worden weergegeven:
”Energiebalans verwarmen” (”Energiebalans verw.
1”, ”Energiebalans verw. 2” bij tweetrapswarmtepomp)
Elektrische energie, die voor de werking van de
warmtepomp werd gebruikt.
In de verwarmingsinstallatie afgegeven verwarmingsenergie
”Energiebalans WW” (”Energiebalans WW
1”, ”Energiebalans WW 2” bij tweetrapswarmtepomp)
Elektrische energie, die voor de werking van de
warmtepomp werd gebruikt.
Voor tapwaterverwarming afgegeven verwarmingsenergie

”Energiebalans koelen” (”Energiebalans koelen
1”, ”Energiebalans koelen 2” bij 2-traps warmtepomp)
Elektrische energie, die voor de werking van de
warmtepomp werd gebruikt.
Aan de verwarmingsinstallatie voor koeling onttrokken warmte-energie
”Energiebalans PV”
Via het fotovoltaïsche systeem opgewekte elektrische energie, die voor de werking van de warmtepomp werd gebruikt (gebruik van eigen
stroom).
Totaal van via het fotovoltaïsche systeem opgewekte elektrische energie

Ü Energiebalans PV

q
43
Wo. 43/13

q 29,6 kWh

88,2 kWh

Kiezen met
Afb. 40

5837029

Diagnose

Energiebalans opvragen
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Diagnose
Energiebalans (vervolg)
De energiewaarden , , , kunnen met voor
elke kalenderweek ”Wo.” van het afgelopen jaar worden opgevraagd.

Jaararbeidsfactor opvragen
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Diagnose”
3. ”Energiebalans”

4. Gewenste jaararbeidsfactor selecteren:
■ ”SPF verwarmen”:
Jaararbeidsfactor voor kamerverwarming
■ ”SPF warm water”:
Jaararbeidsfactor voor tapwateropwarming
■ ”SPF koelen”:
Jaararbeidsfactor voor kamerkoeling
■ ”SPF PV”:
Jaararbeidsfactor voor gebruik eigen stroom
■ ”SPF totaal”:
Jaararbeidsfactor totaal

Fotovoltaïsch systeem
PV-statistiek

1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

PV-statistiek
L1: 4,32 kW
L2: 4,29 kW
L3: 4,31 kW
Gemiddelde:
4,35 kW Drempel:
3,0 kW
2e gew. WW-temp.n.v.t.
Zwembad
--WW-boiler
n.v.t.
Koel. kamertemp. n.v.t.
verw.waterbuffer Actief
Koelw.buffer
--Stijg. kamertemp. Actief
Weersgegevens --2e gew. WW-temp. gebeurt Ja

2. ”Diagnose”

Diagnose

Overzicht voor het gebruik van eigen stroom: De volgende informatie wordt weergegeven:
■ Geleverd of afgenomen elektrisch vermogen
■ Voor het gebruik van eigen stroom vrijgegeven en/of
actieve functies van de verwarmingsinstallatie

Rest. dagen:3

Terug met

3. ”Fotovoltaïsch systeem”

Afb. 41

4. ”PV-statistiek”
Betekenis van de waarden en symbolen
Weergave
Betekenis

Overtollige elektrische energie van het fotovoltaïsch systeem wordt aan het net geleverd.
Het door de verwarmingsinstallatie opgenomen elektrische vermogen wordt in aanmerking genomen (gebruik van eigen stroom), behalve bij volgwarmtepompen van
een warmtepompcascade.
In het gebouw wordt stroom uit het net verbruikt.
■

5837029

■

De verbruikers in het gebouw en de verwarmingsinstallatie nemen geen elektrische energie op.
Of
De energiemeter is defect.

185

Diagnose
Fotovoltaïsch systeem (vervolg)
Weergave

Betekenis

”L1”, ”L2”, ”L3”

Door de energiemeter gemeten elektrisch vermogen in kW, voor elke fase:
Waarde positief: Elektrisch vermogen wordt aan het net geleverd.
Waarde negatief: Elektrisch vermogen wordt van het net gehaald.
Opmerking
De polariteit kan een door Viessmann gecertificeerde installateur voor warmtepompen omschakelen.

”Gemiddelde”

Gemiddelde van het elektrische vermogen van de 3 fases in de voorbije 10 min

”Drempel”

■

■

Instelwaarde van de parameter ”Drempel elektr. vermogen 7E04”
Of
Als ”Drempel elektr. vermogen 7E04” op ”0”: 25 % van ”Vermogen compressor 5030”

”2e gew. WW-temp.”

De warmwaterboiler wordt eenmaal per week met stroom uit het fotovoltaïsch systeem volledig tot de ”2e gewenste warmwatertemperatuur 600C” verwarmd
(”Vrijgave eigenenergieverbr. voor 2e gew. WW-temperatuur 7E10”).

”Zwembad”

Functie niet beschikbaar

”WW-boiler”

Tapwaterverwarming met gebruik van eigen stroom (”Vrijgave eigenenergieverbr.
voor warmwaterbereiding 7E11”)

”Koel. kamertemp.”

Kamerkoeling met gebruik van eigen stroom (”Vrijgave eigenenergieverbr. voor
koelen 7E11”)

”Verw.waterbuffer”

Verwarming buffer met gebruik van eigen stroom (”Vrijgave eigenenergieverbr.
voor warmwaterbuffer 7E12”)

”Koelw.buffer”

Koeling verwarmings-/koelwaterbuffer met gebruik van eigen stroom (”Vrijgave eigenenergieverbr. voor koelwaterbuffer 7E16”)

”Stijg. kamertemp.”

Kamerverwarming met gebruik van eigen stroom (”Vrijgave eigenenergieverbr.
voor verwarmen 7E11”)

”Weersgegevens”

Functie niet beschikbaar

”WW-lading gebeurt”

”Ja”

Warmwaterboiler werd op de actuele dag minstens één keer met of zonder
gebruik van eigen stroom volledig opgewarmd.
Gewenste boilertemperaturen:
■ Zonder gebruik eigen stroom: ”Gewenste warmwatertemperatuur 6000”

Met gebruik eigen stroom: ”Gewenste warmwatertemp. 6000”
plus ”Verhoging gew. temp. warmwaterbuffer PV 7E21”
”Nee” Warmwaterboiler werd op de huidige dag tot nu toe niet opgewarmd.
■

”2e gew. WW-temp. gebeurt”

”Ja”

Warmwaterboiler werd de voorbije week volledig tot ”2e gewenste warmwatertemperatuur 600C” verwarmd.
”Nee” Warmwaterboiler werd de voorbije week niet volledig tot ”2e gewenste
warmwatertemperatuur 600C” verwarmd.

”Rest. dagen:”

Aantal dagen tot de verwarming van de warmwaterboiler tot ”2e gewenste warmwatertemperatuur 600C” weer vereist is.

WW-laadstatistiek
Overzicht van de tapwaterverwarmingen op de dagen
van de voorbije week

2. ”Diagnose”
3. ”Fotovoltaïsch systeem”

1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
186

4. ”WW-laadstatistiek”

5837029

Diagnose

Functies van de verwarmingsinstallatie voor het gebruik van eigen stroom:
”n.v.t.” Functie niet vrijgegeven
”–––”
Functie vrijgegeven, maar niet actief
”Actief” Functie vrijgegeven en actief

Diagnose
Fotovoltaïsch systeem (vervolg)
A

B

WW-laadstatistiek
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

6:17 / 18:58
06:34 / 17:13
05:54 / 18:45
07:04 / 19:27
06:23 / 17:11
09:12 / 21:48
08:45 / 19:21

Actueel

09:09 / 14:13

”Actueel” toont de informatie over de actuele dag.
Voorbeeld:
De actuele dag is dinsdag.
De informatie over de actuele dag staat bij ”Actueel”.
Bij ”Dinsdag” staat de informatie over de dinsdag van
de voorbije week.

Terug met
Afb. 42
A Tijdstip van de eerste tapwaterverwarming op die

dag
B Tijdstip van de laatste tapwaterverwarming op die

dag

Vermogenscurven

Vermogenscurve weekdag
0,1 kW

Diagnose

Dagcurve van het elektrische vermogen, dat voor het
gebruik van eigen stroom door de verwarmingsinstallatie werd gebruikt. Deze dagcurve kan voor elke dag
van de voorbije week opgevraagd worden.
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Diagnose”
3. ”Fotovoltaïsch systeem”
4. ”Vermogenscurven”
5. Met Ø de gewenste weekdag selecteren.

Ma Di Woe Do Vr Za Zo We Da
Kiezen met
Afb. 43

Voor elk uur van een dag wordt 1 balk weergegeven. De hoogte van de balk geeft het
gemiddelde elektrische vermogen van 1 uur.

”Ma” tot ”Zo” Dagcurve maandag tot zondag
”We”
Gemiddelde dagcurve van alle dagen
van de voorbije week
”Da”
Dagcurve van de actuele dag tot het
actuele tijdstip
Voorbeeld:
De actuele dag is vrijdag.
De actuele dagcurve staat bij ”Da”. Bij ”Vr” wordt de
curve van vrijdag van de vorige week getoond.

Korte info
De volgende informatie kan worden opgevraagd:
Softwareversies
Aangesloten componenten

5837029

■
■

1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Diagnose”
187

Diagnose
Korte info (vervolg)
3. ”Korte info”

Ü Korte info
01:

0

2

0

4

0

D

02:

2

4

0

1

4

B

03:

0

0

0

1

0

0

04:

0

1

0

C

0

0

Kiezen met
Afb. 44
Betekenis van de waarden in de afzonderlijke regels en velden
Regel
Veld
1

2

3

4

5

6

Installatieschema 01 tot 11

Softwareversie
Warmtepompregeling

Softwareversie
Bedieningseenheid

02:

Codeerstekker: Kengetal Low

Codeerstekker: Versie

Toestelidentificatie (ZE-ID)

03:

0

Aantal KM-BUS-deelnemers

Softwareversie Vitosolic of zonneregelingsmodule, type SM1

04:

Hardware-index koelcircuitrege- Software-index koelcircuitregelaar
laar

Softwareversie
uitbreidingsset
mengklep voor
verwarmings-/
koelcircuit
M3/VC3

05:

0

Softwareversie Softwareversie
uitbreiding
uitbreiding EA1
AM1

06:

0: Geen externe aanvraag
1: Externe
vraag

07:

LON
Subnetadres/installatienummer

08:

LON:
SNVT-configuratie

09:

Verwarmings-/koelcircuit zonder mengklep A1/VC1
Afstandsbedie- Softwareversie
ning
afstandsbedie0: Niet aanwe- ning
zig
1: Voorhand.

Verwarmings-/koelcircuit met
mengklep M2/VC2
Afstandsbedie- Softwareversie
ning
afstandsbedie0: Niet aanwe- ning
zig
1: Voorhand.

CV-/koelcircuit met mengklep
M3/VC3
Afstandsbedie- Softwareversie
ning
afstandsbedie0: Niet aanwe- ning
zig
1: Voorhand.

10:

Softwareversie ”high” warmtepompregeling

Softwareversie ”low” warmtepompregeling

Softwareversie bedieningseenheid

Diagnose

01:

0

0: Geen extern Softwareversie 0
afsluiten
externe uitbrei1: Extern blok- ding H1
keren
LON
Node-adres/deelnemersnr.

Software-index buitenunit

0
Aantal LON-deelnemers

5837029

LON:
LON:
Softwareversie Softwareversie neuron-chip
communicatiecoprocessor

Softwareversie
uitbreidingsset
mengklep voor
afzonderlijk
koelcircuit

188

Diagnose
Systeeminformatie
1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

Systeeminformatie
VC 200-S
7745148240125546
Bediening
B920W247 /
9
B920W247/ BEF5
Warmtepomp
4.70/20
Codeerstekker
4131-F0/4D
[4-4] / 01 / 0C
Koelcircuitregelaar 1
Ventilatie
F0 / 0F
Radiocomponenten
2.1 / 1 /-- / 1
Do 22.06.2017 12:02 uur

2. ”Diagnose”
3. ”Systeeminformatie”

Beëindigen met

OK

Afb. 45
Getoonde informatie
Informatie

Waarde

Betekenis

”VC 100-S”, ”VC 111-S”, ”VC 200-A”, ”VC 222A” of ”VC 200-S”, ”VC 222-S”, ”VC 222G”, ”VC 333-G”

Productnaam van de warmtepomp: ”VC” staat voor ”Vitocal”.

”7745148240125546”

Fabricagenummer van de binnenunit: Bij serviceaanvragen
aangeven.

”Bediening”

Vermelden bij vragen aan service.

”Warmtepomp”
”Koelcircuitregelaar 1”

”[4-4]”

”[2]”
”[4]”
”[4-3]”
”[4-4]”
”[4-6]”
”[4-7]”
”[6]”

Koelcircuitregelaar [2] (EEK-printplaat [2])
Koelcircuitregelaar [4] (EEK-printplaat [4])
Koelcircuitregelaar [4-3] (EEK-printplaat [4-3] / [4-4])
Koelcircuitregelaar [4-4] (EEK-printplaat [4-3] / [4-4])
Koelcircuitregelaar [4-6] (EEK-printplaat [4-6] / [4-7])
Koelcircuitregelaar [4-7] (EEK-printplaat [4-6] / [4-7])
Koelcircuitregelaar [6] (regelaarprintplaat en EEKprintplaat [6])
”[7]” Koudecircuitregelaar [7] (hoofdprintplaat [7] / [7-1])
”[7-1]” Koudecircuitregelaar [7-1] (hoofdprintplaat [7] /
[7-1])
Opmerking
■ In sommige gevallen worden de hoekvormige haakjes voor
het nummer van het koudecircuit uitgebreid met het kenmerk van het koudecircuit, bijv. [6-1033].
■ Alle printplaten van de koudecircuitregelaar zijn via Modbus
op de warmtepompregeling aangesloten.

”01”

Hardware-index koelcircuitregelaar: zie hoofdstuk ”Korte info”.

”0C”

Software-index koelcircuitregelaar: Zie hoofdstuk ”Korte info”.

”Ventilatie”

5837029

”Radiocomponenten”

Vermelden bij vragen aan service.
”2.1”

Software-index van het basisstation

”1”

Software-index van de afstandsbediening voor verwarmingscircuit A1/VC1

”--”

Software-index van de afstandsbediening voor verwarmingscircuit M2/VC2: Geen afstandsbediening aangesloten

”1”

Software-index van de afstandsbediening voor verwarmingscircuit M3/VC3
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Diagnose

”Codeerstekker”

Actorentest
Actorentest (uitgangen controleren)
■

■
■
■
■

Er worden alleen actoren getoond die volgens de
installatie-uitvoering aanwezig zijn en aangestuurd
kunnen worden.
Met de activering van de actorentests worden alle
actoren stroomloos geschakeld.
In dit menu kunnen afzonderlijke actoren na elkaar
worden ingeschakeld.
Alle actoren kunnen gelijktijdig worden uitgeschakeld.
De actorentest wordt automatisch na ca. 30 min. of
met
beëindigd.

2. ”Actorentest”.
3. Gewenste actor selecteren.
4. Gewenste toestand instellen: Zie volgende tabel.
5. Met kunnen het ”Installatieoverzicht” en de
diagnosepagina ”Koelcircuitregelaar” opgeroepen worden, zonder de actortest te beëindigen.
Terug naar de weergave van de actorentest met
OK.

1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
Component
3-wegomschakelklep ”Verwarmen/tapwaterverwarming”
■

■

3-wegomschakelklep voor bypass verwarmingswaterbuffer in koelwerking
4-wegomschakelklep (niet bij alle warmtepompen beschikbaar)

mengklep
■

”Verw.”/”WW”
”Verwarmen”/”Koelen”

”Open”/”Dicht”/”Stop”
”Aan”/”Uit”

Vermogensgeregelde actoren, bijv. circulatiepompen met PWM-aansturing, vermogensgeregelde compressoren, ventilator met PWM-aansturing, enz.

”Uit”/”MIN”/”MAX”

Elektronische expansieventielen

”AUTO”/”MIN”/”MAX”

”Alle actoren uit”
Alle actoren worden gelijktijdig uitgeschakeld.

”Ja”/”Nee”
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Diagnose

■

Niet vermogensgeregelde actoren, bijv. circulatiepompen, niet vermogensgeregelde compressoren, externe warmteopwekker, elektrische
extra verwarming enz.
Inverter terugzetten (”Reset inverter”)

Mogelijke toestanden
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Sensorcompensatie
Sensorcompensatie
Voor het compenseren van systematische meetfouten
kan voor volgende temperatuursensoren een correctiewaarde (offset) worden ingesteld:
■ Op regelaar- en sensorprintplaat aangesloten temperatuursensoren.
■ Kamertemperatuursensoren, die in afstandsbediening geïntegreerd of daarop aangesloten zijn.

Sensorcompensatie
Buitentemperatuur

+0,1K

De correctiewaarde kan positief of negatief zijn. De
correctiewaarde wordt bij de actuele gemeten temperatuur opgeteld.

Gemeten:

1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

Afb. 46

2. ”Sensorcompensatie”
3. Sensor selecteren.

10,0°C

Gecorrig.:

10,1°C

Wijzigen met

”Gemeten”:
Temperatuurmeetwaarde
”Gecorrig.”:
Gecorrigeerde temperatuurwaarde

5837029

Diagnose

4. Correctiewaarde instellen en overnemen.
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Servicefuncties
LON deelnemerscontrole
Voor de controle van de communicatie tussen de
warmtepompregeling en de aangesloten LON-deelnemers.
Voorwaarden:
Warmtepompregeling is foutmanager (”LON foutmanager 7779”).
■ Voor iedere aangesloten deelnemer is een verschillend deelnemersnummer (”LON deelnemersnummer 7777”) ingesteld.
■ LON-deelnemerslijst in de foutmanager is actueel.

■

1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Servicefuncties”
3. ”Deelnemerscontrole”
4. LON-deelnemer kiezen.
5. Met OK deelnemerscontrole starten.

Mogelijke indicaties:
Geen weergave (status onbekend):
LON-deelnemer heeft zich nog niet gemeld, is echter
nog niet herkend als uitgevallen.
■ ”Uitgeval.” (uitgevallen):
LON-deelnemer heeft zich langer dan 20 min. niet
gemeld (”Interval voor gegevensoverdracht via
LON 779C”).
■ ”Check”:
Wordt gedurende de deelnemerscontrole weergegeven. Op het display van de gekozen LON-deelnemer
knippert ca. 30 s ”WINK”.
■ ”Check OK”:
Communicatie tussen de warmtepompregeling en de
LON-deelnemer succesvol
■ ”OK”/”fout”:
LON-deelnemer heeft zich gemeld. Alles is OK of er
is een fout bij de LON-deelnemer.
■ ”Check ERR”:
Geen communicatie van de warmtepompregeling
met de LON-deelnemer.
LON-verbinding en LON-parameters controleren.
■

Service-Pin
Voor de identificatie van de ingebouwde communicatiemodule LON zendt de warmtepompregeling een
melding aan alle andere LON-deelnemers.

1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

3. ”Service pincode”
Het bericht werd verzonden. Gedurende ca. 4 s is
geen bediening mogelijk.

Viessmann LON-handleiding

Deelnemer (modbus/KM-BUS)
Lijst van alle deelnemers, die via Modbus of KM-BUS
op de regeling zijn aangesloten. Bij iedere deelnemer
kunnen verbindingsparameters worden weergegeven.

4. Deelnemer selecteren en met OK verbindingsparameter weergeven.
Voorbeeld van ”Deelnemer Modbus1”

1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Servicefuncties”
3. ”Deelnemer Modbus1”: Deelnemerslijst met verbindingsstatus voor toestellen, die aan X18 op de
regelaar- en sensorprintplaat zijn aangesloten.
”Deelnemer Modbus2”: Deelnemerslijst met verbindingsstatus voor toestellen, die aan sVA op de
regelaar- en sensorprintplaat zijn aangesloten.
”Deelnemer KM-BUS”: Deelnemerslijst met verbindingsstatus voor toestellen, die via KM-BUS zijn
aangesloten.
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Koelcircuitregelaar
Deelnemeradres
Baudr./pariteit
Status
Foutcode
Timeout meter

30
19200/Even
0K
0x00
12

Terug met
Afb. 47
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Parameter

2. ”Servicefuncties”
Opmerking
Uitsluitend vereist bij ”toolbinding”, d.w.z. wanneer de
warmtepompregeling in een LON met apparaten van
andere fabrikanten is opgenomen, bijv. GLT-systeem.

Servicefuncties
Deelnemer (modbus/KM-BUS) (vervolg)
Verbindingsparameter

Modbus

KM-BUS

”Deelnemeradres”

Modbus 1:
Vast ingesteld nummer van de KMVoor elke deelnemer vast ingesteld
BUS-deelnemer
Modbus 2:
Wordt bij inbedrijfstelling van de deelnemer toegekend.

”Baudr./pariteit”

Snelheid van de gegevensoverdracht
(symbolen/deconde) / pariteit
(Even/Odd/None)

―

”Toestelgroep”

―

Soort KM-bus-deelnemer, bijv. afstandsbediening, mengklep, enz.

”Status”

Verbindingsstatus (”OK”, ”Fout”)

”Foutcode”

Meldingscodes voor verbindingsstoringen
00: Verbindingsstatus ”OK” is ingesteld.
> 00: Verbindingsstoringen: Bij herhaald optreden wordt de verbindingsstatus ”Fout” ingesteld.

”Timeout meter”

Aantal foute verbindingspogingen met de deelnemer: Wanneer de interne
grens is overschreden, verschijnt de storingsmelding ”EE KM-BUS deelnemer” of ”EF Modbus deelnemer” (zie hoofdstuk ”Meldingen”).

Vitocom invoer PIN-code
Enkel voor Vitocom, die via KM-BUS op de warmtepompregeling aangesloten is, bijv. Vitocom 100, type
GSM2.
Montagehandleiding ”Vitocom 100”

2. ”Servicefuncties”
3. ”Invoer Vitocom PIN-code”
4. De cijfers van de pincode in volgorde invoeren.

Parameter

1. Servicemenu:
OK en
gelijktijdig circa 4 s lang indrukken.

Functiecontrole
1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Servicefuncties”

4. Gewenste functie starten, bijv. ”Warm water”. Er
worden alleen functies getoond die volgens de
installatie-uitvoering aanwezig zijn.
Tijdens de functiecontrole wordt het installatieoverzicht weergegeven: Zie ”Installatieoverzicht”.

3. ”Functiecontrole”
beëindigen.
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5. Functie met
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Servicefuncties
Functiecontrole (vervolg)
Functie

Gedrag van de installatie

”Verw.cir. 1”

Secundaire pomp en CV-pomp verwarmings-/koudecircuit A1/VC1 worden ingeschakeld.

”Verw.cir. 2”
”Verw.cir. 3”

■

■

”Koelcircuit SKK”
■

■

■
■

”Warm water” (warmwaterboiler)

CV-pomp verwarmings-/koudecircuit M2/VC2 of M3/VC3 wordt ingeschakeld.
Mengklep verwarmings-/koelcircuit M2/VC2 of M3/VC3 opent/sluit in 5minuten-puls.
:
Primaire pomp en circulatiepomp afzonderlijk koelcircuit worden ingeschakeld.
Mengklep voor NC-functie opent/sluit in 5-minuten-puls. NC-signaal
wordt geactiveerd.
/ :
4-weg-omschakelklep wordt geschakeld.
Circulatiepomp afzonderlijk koelcircuit wordt ingeschakeld.

Volgende componenten worden in- of omgeschakeld:
Secundaire pomp
■ 3-wegomschakelklep ”Verwarmen/tapwaterverwarming”
■ Boilerlaadpomp (tapwaterzijde)
■

”Zwembad”

■
■

”Extra elek. verwarm.” (verwarmingswater-doorstroomtoestel)

■
■

■

■

Parameter

”VTB extra elek. verw.”

■

■

Secundaire pomp wordt ingeschakeld.
Circulatiepomp voor zwembadverwarming en de 3-weg-omschakelklep
worden 1-minuten-puls in- en uitgeschakeld.
Secundaire pomp wordt ingeschakeld.
Nadat het minimumdebiet bereikt is, wordt de 1e trap van de verwarmingswaterdoorstromer ingeschakeld.
In afstanden van 30 s worden de 2e trap en de 3e trap van de verwarmingswaterdoorstromer ingeschakeld.
Verwarmingswaterdoorstromer regelt op een aanvoertemperatuur van
30 °C.
Trap 3 van het verwarmingswater-doorstroomtoestel wordt ingeschakeld.
De secundaire pomp wordt niet ingeschakeld.

Zodra de temperatuur aan de voeler van de capillaire buizen 85–8 °C bereikt, moet de veiligheidstemperatuurbegrenzer geactiveerd worden.
■ Veiligheidstemperatuurbegrenzer werd geactiveerd:
De verwarmingswaterdoorstromer schakelt bij werking ”Extra elek.
verwarm.” niet in. De aanvoertemperatuur van het secundaire circuit
stijgt niet.
■ Veiligheidstemperatuurbegrenzer werd niet geactiveerd:
De verwarmingswaterdoorstromer schakelt bij de werking ”Extra elek.
verwarm.” in. De aanvoertemperatuur van het secundaire circuit stijgt.
”Warmtepomp”

■

■

■

”Ontdooien”

/

■
■

Ontdooifunctie wordt gestart.
Proces wordt beëindigd, als verdampertemperatuur uitschakelwaarde
bereikt.

Alle volgende warmtepompen worden voor de verwarming ingeschakeld
en telkens op een retourtemperatuur in het secundaire circuit van 30 °C
geregeld.
5837029

”Externe warmtepomp”

Secundaire pomp en primaire pomp/ventilator buitenunit worden ingeschakeld.
Compressor regelt op gewenste waarde. Compressorvermogen wordt
ingesteld.
Secundair circuit wordt op 30 °C retourtemperatuur geregeld.
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Servicefuncties
Functiecontrole (vervolg)
Functie

Gedrag van de installatie

”Ext. warmtegenerator”

■

■
■

De externe warmteopwekker wordt op 35 °C aanvoertemperatuur geregeld.
Mengklep externe warmteopwekker opent.
CV-pompen worden ingeschakeld.

Met zonneregelingsmodule, type SM1: Zonnecircuitpomp wordt ingeschakeld.
”Solar”
”Primaire bron”
Opmerking
Deze functie duurt circa 10 minuten.

Niet bij primaire bron ijsbuffer:
■ Primaire pomp wordt ingeschakeld.
■ Voor de aanvoertemperatuur primair circuit wordt elke minuut een gemiddelde berekend.
Opmerking
De temperatuur van de onberoerde aardbodem wordt bepaald.
Als de functie voortijdig wordt geannuleerd, wordt de op het tijdstip van
de annulering berekende gemiddelde waarde opgeslagen.

”Ventilator”

/

Ventilator wordt ingeschakeld.
De volgende stappen worden cyclisch herhaald:
1. Binnen 60 s wordt het max. toerental van de ventilator ingesteld.
2. Binnen 60 s wordt het min. toerental van de ventilator ingesteld.

/

■
■

■

”IJsbuffer”

■
■

■

”Vitovent ventilatie”

Secundaire pomp en ventilator worden ingeschakeld.
Compressor regelt op gewenste waarde. Compressorvermogen wordt
ingesteld.
Secundair circuit wordt op 10 °C aanvoertemperatuur geregeld.
Absorberpomp wordt ingeschakeld.
3-weg-omschakelklep wordt geschakeld zodat de zonne-luchtabsorber
primaire bron is.
Primaire pomp wordt ingeschakeld.

Vitovent 200-C:
Parameter

”Koelen”

De volgende stappen worden cyclisch herhaald:
1. Gedurende 120 s wordt ventilatietrap 4 ingesteld.
2. Gedurende 120 s wordt ventilatietrap 1 ingesteld.
3. Gedurende 120 s wordt ventilatietrap 0 ingesteld.
Vitovent 300-F:
Gedurende 60 s wordt ventilatietrap
wordt gedeactiveerd.

0

ingesteld. Een actieve bypass

Vervolgens worden volgende stappen cyclisch herhaald:
1. Binnen 120 s wordt het luchtdebiet verhoogd tot maximale waarde en
constant gehouden.
2. Binnen 120 s wordt het luchtdebiet verlaagd tot minimale waarde en
constant gehouden.
3. De ventilatoren blijven voor 30 s uitgeschakeld.

5837029

Opmerking
Na het einde van de functiecontrole wordt de ventilatietrap 0 gedurende 60 s ingesteld. Pas dan treedt het ventilatietoestel overeenkomstig
het ingestelde werkings- en tijdprogramma opnieuw in werking.
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Servicefuncties
Functiecontrole (vervolg)
Functie
”Vitovent stoken”

Gedrag van de installatie
Vitovent 300-F:
Ventilatietrap 4 wordt ingesteld.
■ De secundaire pomp en CV-circuitpomp A1/VC1 (indien aanwezig)
worden ingeschakeld.
■ De aanvoertemperatuur in het ventilatieverwarmingscircuit wordt op
40 °C ingesteld.

■

”Vitovent elektr. Voorverw.”

Vitovent 200-C:
■ Ventilatietrap 1 wordt ingesteld.
■ Het elektrisch voorverwarmregister wordt ingeschakeld en op de actuele buitenluchttemperatuur plus 10 K geregeld.
Vitovent 300-F:
■ Ventilatietrap 4 wordt ingesteld.
■ Het elektrisch voorverwarmregister wordt ingeschakeld en op de actuele uitlaatlucht-temperatuur plus 5 K geregeld.

”Vitovent bypass”

Vitovent 200-C:
Ventilatietrap 1 wordt ingesteld. Een geopende bypass wordt gesloten.
Vervolgens worden volgende stappen cyclisch herhaald:
1. De bypass wordt geopend.
2. De bypass blijft 60 s geopend.
3. De bypass wordt gesloten.
4. De bypass blijft 60 s gesloten.
Vitovent 300-F:
Gedurende 60 s wordt ventilatietrap
pass wordt gesloten.

0

ingesteld. Een geopende by-

Parameter

Vervolgens worden volgende stappen cyclisch herhaald:
1. Binnen 60 s wordt de bypass volledig geopend.
2. De bypass blijft 60 s geopend.
3. Binnen 60 s wordt de bypass volledig gesloten.
4. De bypass blijft 60 s gesloten.
Opmerking
Na het einde van de functiecontrole wordt de ventilatietrap 0 gedurende 60 s ingesteld. Pas dan treedt het ventilatietoestel overeenkomstig
het ingestelde werkings- en tijdprogramma opnieuw in werking.
”Vitovent ventilatorstop”

Vitovent 300-F:
Volgende componenten/functies van het ventilatietoestel worden uitgeschakeld:
■ Elektrisch voorverwarmregister (accessoires)
■ Toevoer- en uitlaatluchtventilator: Wanneer het elektrische voorverwarmregister was ingeschakeld, draaien de ventilatoren 60 s na.
■ De bypass wordt gesloten.
■ Toevoerluchtverwarming via hydraulisch naverwarmregister (ventilatieverwarmingscircuit A1/VC1, indien voorhanden)

”Koelwaterbuffer”

■

■

5837029

■

3-wegomschakelkleppen voor bypass-verwarmingsbuffer worden geschakeld.
Alle CV-pompen worden ingeschakeld.
Mengklep verwarmings-/koelcircuit M2/VC2 opent/sluit in 5-minutenpuls.
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Servicefuncties
Functiecontrole (vervolg)
Opmerking
Om te hoge temperaturen in het toestel te vermijden,
moet ontstaande warmte naar het secundaire circuit
gebracht worden. Als bij een functie warmte wordt
opgewekt, loopt de secundaire pomp na het beëindigen van deze functie nog 120 s na.
Bij het verlaten van het menu ”Functiecontrole”
wordt de secundaire pomp ook binnen de nalooptijd
uitgeschakeld.

Instellingen opslaan/laden
Veranderde parameterinstellingen slaat de warmtepompregeling automatisch na enkele minuten op de
codeerstekker op.
Met ”Instellingen opslaan” kan het opslaan altijd
handmatig worden verricht, bijv. wanneer de codeerstekker er aansluitend uitgenomen wordt.

Met ”Instellingen laden” kunt u parameterinstellingen
van de codeerstekker naar de regeling laden. Op deze
manier kunnen bijv. meerdere toestellen na elkaar via
een codeerstekker identiek worden ingesteld.

Instellingen opslaan
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

3. ”Instellingen opslaan”.
4. ”Ja”.

2. ”Servicefuncties”

Instellingen laden
Opgelet
Bij het laden vanaf de codeerstekker worden
alle in de regeling aanwezige parameterinstellingen overschreven.
Vóór het laden moet u waarborgen dat de CVinstallatie met de op de codeerstekker opgeslagen parameterinstellingen probleemloos werkt.

2. ”Servicefuncties”
3. ”Instellingen laden”.
4. Met ”Ja” de laadprocedure starten.
De regeling start opnieuw (voortgangsbalk is zichtbaar).

5837029

1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
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Parameter

!

Regelingsinstellingen
Codeerniveau 1 in het servicemenu

!

Opgelet
Een verkeerde bediening op ”codeerniveau 1”
kan tot schade aan het toestel en de verwarmingsinstallatie leiden.
Aanwijzingen in de service- en montagehandleiding van de betreffende warmtepomp opvolgen.
anders vervalt de garantie.

Servicemenu activeren (parameter met markering ! instellen)
Alle parameters worden in volle tekst aangegeven.
Aan elke parameter is bovendien een parametercode
toegekend.

4. Parametergroep selecteren, bijv. ”Installatiedefinitie”.
Opmerking
Welke parametergroepen worden weergegeven,
hangt af van de installatie-uitvoering.

1. Service-menu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Codeerniveau 1”

5. Parameter selecteren, bijv. ”Installatieschema
7000”.

3. Parametergroep selecteren, bijv. ”Installatiedefinitie”.

Opmerking
Welke parameters worden weergegeven, hangt af
van de installatie-uitvoering.

4. Parameter selecteren, bijv. ”Installatieschema
7000”.

6. Installatieschema instellen, bijv. ”3”.
5. Waarde instellen, bijv. ”3”.
Als het servicemenu al is geactiveerd:
1. Uitgebreid menu:
å

3. ”Codeerniveau 1”

Opgelet
Als de warmtepompregeling op de netschakelaar of via een aparte zekering/hoofdschakelaar
uitgeschakeld wordt, worden evt. parameterinstellingen van de laatste minuut niet overgenomen.
Na het instellen van parameters minstens 1 min
wachten, alvorens de warmtepompregeling uitgeschakeld wordt.

Servicemenu deactiveren
■
■
■

”Service beëindigen?” met ”Ja” bevestigen.
Of
Automatisch als 30 min geen bediening volgt.
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Parameter

2. ”Service”

!
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Regelingsinstellingen
Parameters instellen
A

Warm water

Cod.1

Warmwatertemperatuur
Gewenste waarde

B
C

6000 : 530

D

ALZ 500

MIN
100

Opmerking
De grenzen van het instelbereik E, G en de toestand
bij levering F hangen in veel gevallen af van het type
warmtepomp. Deze waarden worden voor bijna alle
parameters in de warmtepompregeling weergegeven.
Daarom zijn de waarden E, F en G in de volgende
parameterbeschrijvingen niet vermeld.
Toestanden bij levering en instelbereiken
Montage- en servicehandleiding van de betreffende warmtepomp

MAX
600

Wijzigen met
F E

G

Afb. 48
A
B
C
D
E
F
G

Parametergroep
Betekenis van de parameter
Parametercode
Momenteel ingestelde waarde
Bovenste grens van het instelbereik
Markering van de toestand bij levering
Onderste grens van het instelbereik

Bitveld

Instelvoorbeeld
Bit
Instellingen voor parameter ”Installatiecomponent bij externe
omschakeling 7011”

Bitwaarde

Instelcombinatie
0: Niet geselecteerd
1: Geselecteerd

Som

Bit 1

Verwarmingscircuit zonder mengklep A1/VC1

1

1

1

Bit 2

Verwarmingscircuit met mengklep
M2/VC2

2

0

0

Bit 3

Verwarmingscircuit met mengklep
M3/VC3

4

0

0

Bit 4

Niet instellen!

8

0

0

Bit 5

Tapwaterverwarming

16

1

16

Bit 6

Verwarming buffer

32

1

32

...

...

...

0

0

Bit N

...

2N–1

0

0

Instelwaarde voor parameter
Instelhulp
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De instelwaarde van de parameter kan aan de hand
van volgende tabel bepaald worden:

Parameter

Om de combinatie van verschillende functies of installatiecomponenten met 1 parameter weer te geven,
worden bitvelden gebruikt. Voor elke combinatie is er
exact 1 instelwaarde.

Met de instelhulp kunnen Bit 0 tot Bit N in een lijst
geselecteerd worden (meervoudige selectie mogelijk).
De instelwaarde van de parameter blijkt automatisch
uit de geselecteerde combinatie.

”49”
Opmerking
Toewijzing van de bits aan de installatiecomponenten
of functies: zie beschrijving van de desbetreffende
parameter.
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Regelingsinstellingen
Parameters instellen (vervolg)
1. Servicemenu en codeerniveau zijn actief. De
gewenste parametergroep is geselecteerd:
Parameter met bitveld selecteren: Bijv. ”Installatiecomponenten bij externe omschakeling
7011”

Installatiedefinitie

2. OK

Bit 2

3.

Bit 3

4. Gewenste bits met OK selecteren.
5. ”Overnemen met OK”

Cod.1

Overnemen met OK
Bit 1

Wijzigen met

(

Afb. 49

Toestand bij levering herstellen (reset)
Alle parameters van het instelniveau ”Installatiegebruiker” en ”Vakman” (markering !) worden teruggezet.
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Codeerniveau 1”
3. ”Basisinstelling”

Opmerking
Hierna zijn alle parameters van de instelniveaus ”Vakman” en ”Installatiegebruiker” beschreven.
Parameters die zijn toegewezen aan het instelniveau ”Installatiegebruiker” kunnen door de installatiegebruiker via menu's worden ingesteld.
Voor een beter onderscheid worden parameters die
zijn toegewezen aan het instelniveau ”Vakman” gemarkeerd met !.

5837029

Parameter

4. ”Alle groepen”
Of
Gewenste parametergroep selecteren,
bijv. ”Installatiedefinitie”.
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Parametergroep oproepen
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

3. ”Installatiedefinitie”
4. Parameter kiezen.

2. ”Codeerniveau 1”

7000 Installatieschema !

Installatieschema's
Component
Verwarmingscircuit
A1/VC1
M2/VC2
M3/VC3

Installatieschema
0
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

—

—

X
X
X

X
X
X

—

X
X

—

X

X

—

—

—

—

—

X

X

X
X

X
X

—

—

—

—

—

—

—

X
X

Warmwaterboiler

X

—

X

—

X

—

X

—

X

—

X

—

Elektrisch verwarmingselement

0

—

0

—

0

—

0

—

0

—

0

—

Verwarmingswaterbuffer

—

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

—

Verwarmings-/koelwaterbuffer

—

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

Externe warmtegenerator

0

0*3

0*3

0

0

0

0

0

0

0

0

—

Verwarmingswater-doorstroomtoestel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zwembad

—

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

Zonne-installatie

0

—

0

—

0

—

0

—

0

—

0

—

Koeling
A1/VC1
M2/VC2
M3/VC3
Afzonderlijk koelcircuit AKC

—

0

0

—

—

0

0

—

—

0

0

—

—

—

—

0

0

0

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

—

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

IJsbuffer en zonne-luchtabsorber

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Energiemeter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

Ventilatietoestel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

X Component geselecteerd
0 Component kan via de bijbehorende parameters
toegevoegd worden.
Uitvoerige informatie over installatievoorbeelden:
www.viessmann-schemes.com
5837029

Vitocal 111-S/222-A/222-S: Aanwijzingen in combinatie met inbouwset met mengklep (”Type
opbouwset 7044” op ”1”)
Volgende installatiecomponenten worden niet gecontroleerd, ook als het installatieschema dit bevat:
■ Buffer in de aanvoer van het secundair circuit
■ Verwarmingscircuit M3/VC3 (kamerverwarming en
kamerkoeling)
■ Afzonderlijk koelcircuit

*3

—
—

Opmerking
Bij de volgwarmtepompen in een warmtepompcascade
Installatieschema 11 instellen.

Alleen in combinatie met een verwarmingswaterbuffer.
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Installatieschema volgens de installatie-uitvoering bij
inbedrijfstelling instellen. Er is keuze uit 12 verschillende installatieschema's.
De componenten die bij het betreffende installatieschema horen, worden automatisch geactiveerd en
bewaakt.

Parametergroep installatiedefinitie
7002 Interval voor langdurig ge-middelde buitentemperatuur !
Middelinginterval voor berekening van de gedempte
buitentemperatuur (langdurig gemiddeld).
Deze buitentemperatuur wordt bijv. gebruikt voor:
■ Berekening gewenste waarde aanvoertemperatuur
uit verwarmings- of koellijn
■ Omschakeling tussen verwarmings- en koelwerking
De doorlopende middeling van gemeten temperatuurwaarden reduceert de invloed van kortstondige temperatuurschommelingen. De gebruikte wiskundige
methode werkt als een demping. Met deze demping
bereikt de gedempte buitentemperatuur na een grote
temperatuurverandering volgende waarden:
■ 63 % van de wijziging na het verlopen van het 1-voudige middelingsinterval
■ 95 % van de wijziging na het verlopen van het 3-voudige middelingsinterval

Deze procedure leidt in de praktijk naast een demping
ook tot een vertraging bij de registratie van de buitentemperatuur.
ϑ
A
B

t

Afb. 51
A Buitentemperatuur (niet gedempt)
B Gedempte buitentemperatuur

Opmerking
Voor andere functies berekent de regeling een kortstondig gemiddelde van de buitentemperatuur (middelingsinterval 2 min).

ϑ
100%
63%

Instelwaarde in min
37%

AB

AB

t

Afb. 50

7003 Temperatuurverschil voor berekening verwarmingsgrens !
Verwarmingsgrens:
Gewenste ruimtetemperatuur minus ”Temperatuurverschil voor berekening van de verwarmingsgrens 7003”
Wanneer de gedempte buitentemperatuur (langetermijngemiddelde met middelinginterval in de uitlevertoestand drie uur) lager is dan de verwarmingsgrens,
wordt de kamerverwarming automatisch ingeschakeld.
Het werkingsprogramma ”Verwarmen en warm
water ”moet actief zijn.

Voorbeeld:
Ingestelde gewenste kamertemperatuur = 20 °C
”Temperatuurverschil voor berekening van de verwarmingsgrens 7003” = 4 K
Hieruit resulteert een verwarmingsgrens van 16 °C
(20 °C – 4 K).
■ Gedempte buitentemperatuur < 16 °C (verwarmingsgrens):
kamerverwarming wordt ingeschakeld.
■ Gedempte buitentemperatuur > 18 °C (op basis van
de ingestelde hysterese van 2 K):
Kamerverwarming wordt uitgeschakeld.

5837029

Parameter

A Tijdstip van de grote temperatuurverandering
B Verloop van het 1-voudige middelingsinterval
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7003 Temperatuurverschil voor berekening… (vervolg)
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K
20°C
18°C
16°C

A
B

C

2K
D

E

D
t

Afb. 52
A Gewenste kamertemperatuur
B Gedempte buitentemperatuur (langetermijngemid-

delde)
C Ingestelde waarde ”Temperatuurverschil voor

berekening van de verwarmingsgrens”
D Verwarming UIT
E Verwarming AAN

7004 Temperatuurverschil voor het berekenen van de koelgrens !
Koelgrens:
Gewenste kamertemperatuur plus ”Temperatuurverschil voor berekening van de koelgrens 7004”.
Wanneer de gedempte buitentemperatuur (langetermijngemiddelde, middelinginterval in de uitlevertoestand drie uur) hoger is dan de koelgrens, wordt de
kamerkoeling automatisch ingeschakeld. Het werkingsprogramma ”Verwarmen / koelen en WW ”moet
actief zijn.

Opmerking
De koelgrens heeft geen effect op een afzonderlijk
koelcircuit.
Deze parameter is alleen beschikbaar als de koeling
door de parameter ”Koelfunctie 7100” is geactiveerd.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

Parameter

Voorbeeld:
Gewenste kamertemperatuur = 20 °C
”Temperatuurverschil voor berekening van de
koelgrens 7004”= 4 K
Hieruit resulteert een koelgrens van 24 °C
(20 °C + 4 K).
■ Gedempte buitentemperatuur > 24 °C (koelgrens):
Kamerkoeling wordt ingeschakeld.
■ Gedempte buitentemperatuur > 23 °C (op basis van
de ingestelde hysterese van 1 K):
Kamerkoeling wordt uitgeschakeld.

7007 Primaire pomp bij Natural Cooling !

5837029

Schakeltoestand van de primaire pomp als koelfunctie ”natural cooling” ingeschakeld is.
De instelling hangt van de gebruikte installatiecomponenten af.

Waarde

Betekenis

”0”

Primaire pomp wordt niet ingeschakeld als de
warmte via een andere installatiecomponent,
bijv. verwarmingsregister afgevoerd wordt.
Evt. vereiste pompen kunnen via het NC-signaal aangestuurd worden (contact 211.5 op
de basisprintplaat).

”1”

Primaire pomp wordt ingeschakeld, bijv. als
warmte via het primaire circuit afgevoerd
wordt.
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7008 Zwembad !
Regeling van de zwembadverwarming via temperatuurregelaar voor zwembad-temperatuurregeling
(accessoire).
Waarde

Betekenis

”0”

Geen zwembadverwarming.

”1”

Zwembadverwarming.

700A Cascadeaansturing !
Waarde

Betekenis

”0”

Geen cascadeaansturing

”1”

Niet instellen.

”2”

Cascadeaansturing via LON

Opmerking
De temperatuurregelaar voor zwembad-temperatuurregeling wordt via de uitbreiding EA1 op de warmtepompregeling aangesloten (”Externe uitbreiding
7010”).

/
Aanwijzingen
Voor hoofdwarmtepomp ”2” instellen.
Voor volgwarmtepompen deze waarde op ”0”
en ”Installatieschema 7000” op ”11” instellen.

■
■

Opmerking
Voor compacte warmtepompen niet instellen.
”3”

Niet instellen.

700C Gebruik warmtepomp in cascade!

/
Bit

Betekenis

”Bit 1” Tapwaterverwarming
”Bit 2” Kamerverwarming
”Bit 3” Kamerkoeling

Voorbeeld:
Bij cascadeaansturing via LON kan een warmtepomp
alleen voor kamerverwarming en een andere alleen
voor tapwaterverwarming worden gebruikt.
Instelling in bitveld (zie hoofdstuk ”Parameters instellen”): Meerdere bits kunnen geselecteerd worden.

”Bit 4” Zwembadverwarming
Instelwaarde blijkt uit de combinatie van geselecteerde
bits.

Opmerking
opent de instelhulp.

700D Looptijdcompensatie cascade !
De looptijdcompensatie zorgt ervoor dat de compressorlooptijden van de warmtepompen binnen een cascade zo gelijk mogelijk zijn.

/
Waarde

Betekenis

”0”

Geen looptijdcompensatie

”1”

Looptijdcompensatie tussen hoofdwarmtepomp en alle volgwarmtepompen: De looptijden worden uit de in de warmtepompregeling
opgeslagen bedrijfsuren bepaald: ”Diagnose” Ú ”Warmtepomp” Ú ”Bedrijfsuren
compr. Ú”
5837029
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Voor cascadeaansturing via LON: Instelling bij elke
volgwarmtepomp van de cascade. Zo kunnen de
afzonderlijke warmtepompen voor verschillende toepassingen worden vrijgegeven.
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700F Strategie vermogensregeling cascade !
Alleen voor vermogensgeregelde warmtepompen:
Voor de vermogensregeling van de warmtepompcascade wordt de aanvoertemperatuur in het secundaire
circuit geregistreerd.

/

Waarde

Betekenis

”0”

Geen vermogensregeling

”1”

Niet instellen!

”2”

Vermogensregeling via de bufferuitlooptemperatuursensor

7010 Externe uitbreiding !
Toepassingsbereiken van de uitbreiding EA1:
Zwembadverwarming
Externe omschakeling van de werkingsstatus
Externe vraag/externe mengklep OPEN of regelfunctie
■ Extern blokkeren/externe mengklep DICHT of regelfunctie
■ Instelling gewenste aanvoertemperatuur bij externe
vraag door analoog spanningssignaal 0 tot 10 V
■ Min. verwarmingswatertemperatuur (aanvoertemperatuur secundair circuit)
■ Smart Grid
■
■
■

Opmerking
Bij zwembadverwarming kunnen de volgende functies
niet worden gerealiseerd:
■ Externe omschakeling van de werkingsstatus
■ Externe vraag van warmtepomp/externe mengklep
OPEN

Toepassingsbereiken van de uitbreiding AM1:
■ Alg. storingsmelding
■ Omschakeling van de primaire bron in combinatie
met ijsbuffer
Instelling in bitveld (zie hoofdstuk ”Parameters instellen”): Meerdere bits kunnen geselecteerd worden.
Opmerking
Opent de instelhulp.
Bit

Betekenis

”Bit 1” Uitbreiding EA1
”Bit 2” Uitbreiding AM1
”Bit 3” Niet instellen!
Instelwaarde blijkt uit de combinatie van geselecteerde
bits.

Parameter

Opmerking
Bij Smart Grid kunnen de volgende functies niet worden gerealiseerd:
■ Externe omschakeling van de werkingsstatus
■ Externe vraag
■ Extern blokkeren

7011 Installatiecomponent bij externe omschakeling !
Keuze van de installatiecomponenten waarvoor de
werkingsstatus een bepaalde periode moet worden
omgeschakeld. Bij ventilatietoestellen wordt de ventilatietrap omgeschakeld.
■ Verwarmingscircuits, tapwaterverwarming, buffer:
De in te stellen werkingsstatus wordt met de parameter ”Werkingsstatus bij externe omschakeling
7012” ingesteld.
■ Ventilatie:
De in te stellen ventilatietrap wordt met de parameter ”Werking BA-omschakeling op ventilatie
701F” opgegeven.
■ ”Duur van de externe omschakeling 7013” geeft
de duur van de omschakeling aan.

Opmerking
De functie ”Werking externe vraag op warmtepomp/
verwarmingscircuits 7014” heeft een hogere prioriteit dan de functie ”Installatiecomponent bij externe
omschakeling 7011”.
Instelling in bitveld (zie hoofdstuk ”Parameters instellen”): Meerdere bits kunnen geselecteerd worden.
Opmerking
opent de instelhulp.
Bit

Betekenis

”Bit 1” Verwarmingscircuit zonder mengklep A1/VC1

5837029

”Bit 2” Verwarmingscircuit met mengklep M2/VC2
”Bit 3” Verwarmingscircuit met mengklep M3/VC3
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7011 Installatiecomponent bij externe… (vervolg)
Bit

Betekenis

Instelwaarde blijkt uit de combinatie van geselecteerde
bits.

”Bit 4” Niet instellen!
”Bit 5” Tapwaterverwarming
”Bit 6” Buffer
”Bit 7” Aangesloten ventilatietoestel

7012 Werkingsstatus bij externe omschakeling !
Keuze van werkingsstatus, waar extern naar moet
worden omgeschakeld.
Waarde

Werkingsstatus (zie bedieningshandleiding)
Verwarming/koeling
Warm water

Buffer

”0”

Geen verwarming, alleen vorstbescherming voor de gekozen installatiecomponenten

”1”

”Gereduceerd”

”Bovenaan”

”Boven”

”2”

”Normaal”

”Normaal”

”Normaal”

”3”

”Constante”: Gewenste aan- ”Temp. 2”: Verwarming
voertemperatuur is ”Max.
met ”2e gewenste warmwaaanvoertemperatuur vertertemperatuur 600C”
warmingscircuit 200E”.

”Constante”: Verwarming
met ”Temperatuur in werkingsstatus constante waarde voor buffer 7202”

7013 Duur van de externe omschakeling !
Min. duur van de externe omschakeling van de werkingsstatus. De werkingsstatus wordt omgeschakeld
van zodra het schakelcontact gesloten is (signaal voorhanden).

5837029

Parameter

Opmerking
Als bij ”Installatiecomponent bij externe omschakeling 7011” ”Bit 7” ingesteld is: De ventilatietrap die
van extern ingeschakeld moet worden, wordt
met ”Werking BA-omschakeling op ventilatie 701F”
opgegeven.
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7013 Duur van de externe omschakeling ! (vervolg)
Voorbeeld: Waarde voor de duur van de omschakeling
B 8 uur (toestand bij levering)

A

■

■

B
8h

A

Duur van het signaal A < Waarde voor de duur van
de omschakeling B:
Duur van de omschakeling 8 uur
Duur van het signaal A > Waarde voor de duur van
de omschakeling B:
Duur van de omschakeling = duur van het signaal

Waarde

duur

”0”

Omschakeling gebeurt slechts zolang het
schakelcontact gesloten is

”1”
tot
”12”

Min. duur van de omschakeling: De duur
begint van zodra het signaal voorhanden is.

Instelwaarde in uur

B
8h
Afb. 53

Instelling waarbij de functie ”Extern aanvragen/externe
mengklep OPEN” moet werken.

Opmerking
■ Bij ”Extern aanvragen” wordt een vaste gewenste
aanvoertemperatuur ingesteld voor het secundaire
circuit (”Aanvoertemperatuur bij externe vraag
730C”).
■ Het signaal ”Extern blokkeren” heeft een hogere prioriteit dan het signaal ”Externe aanvraag”.

Waarde

Verwarmingscircuit met
mengklep M2/VC2

Verwarmingscircuit met
mengklep M3/VC3

Warmtevraag voor warmtepomp

”0”

Regelmodus

Regelmodus

Nee

”1”

Mengklep ”OPEN”

Regelmodus

Nee

”2”

Regelmodus

Mengklep ”OPEN”

Nee

”3”

Mengklep ”OPEN”

Mengklep ”OPEN”

Nee

”4”

Regelmodus

Regelmodus

Ja

”5”

Mengklep ”OPEN”

Regelmodus

Ja

”6”

Regelmodus

Mengklep ”OPEN”

Ja

”7”

Mengklep ”OPEN”

Mengklep ”OPEN”

Ja

5837029

Opmerking
Voor de zwembadverwarming moet de warmtevraag
van de warmtepomp worden vrijgegeven (instelling ”4”, ”5”, ”6” of ”7”).
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7014 Effect externe vraag op warmtepompen/verwarm.circ. !
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7015 Effect extern blokkeren op warmtepompen/verwarm.circ. !
Werking van de functie ”Extern blokkeren/Extern
mengklep DICHT” op de installatiecomponenten

!

Opmerking
Het signaal ”Extern blokkeren” heeft een hogere prioriteit dan het signaal ”Externe aanvraag”.

Opgelet
Als ”Extern blokkeren” actief is, is de vorstbescherming van de installatie evt. niet gewaarborgd.
Vorstbescherming door de installateur te plaatsen.

Waarde

Verwarmingscircuit met
mengklep M2/VC2

Verwarmingscircuit met
mengklep M3/VC3

Warmtepomp blokkeren

”0”

Regelwerking

Regelwerking

Nee

”1”

Mengklep ”DICHT”

Regelwerking

Nee

”2”

Regelwerking

Mengklep ”DICHT”

Nee

”3”

Mengklep ”DICHT”

Mengklep ”DICHT”

Nee

”4”

Regelwerking

Regelwerking

Ja

”5”

Mengklep ”DICHT”

Regelwerking

Ja

”6”

Regelwerking

Mengklep ”DICHT”

Ja

”7”

Mengklep ”DICHT”

Mengklep ”DICHT”

Ja

7017 Vitocom 100 !
Waarde

Betekenis

”0”

Vitocom 100, type GSM wordt niet gebruikt.

”1”

Vitocom 100, type GSM is aanwezig en actief.

7018 Temperatuurbereik ingang 0..10V !
Temperatuurbereik voor gelijkspanningssignaal 0 tot
10 V. Het temperatuurbereik begint bij 0 °C en verloopt
lineair tot aan de ingestelde waarde.
Met dit signaal kan bijv. de gewenste aanvoertemperatuur van het secundaire circuit voor kamerverwarming bij externe vraag opgegeven worden. Hiervoor
het spanningssignaal aan de ingang ”0–10 V” van de
uitbreiding EA1 aansluiten.

Voorbeeld:
Een waarde van 800 resulteert in een temperatuurbereik van 0 tot 80 °C, d. w.z. 5 V komt overeen met
40 °C en 7,5 V 60 °C.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

7019 Prioriteit externe vraag !
Prioriteit van de externe vraag tegenover de vereisten
voor verwarmings- of koelwerking

5837029

Parameter

Gebruik van de communicatiepoort Vitocom 100, type
GSM.
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7019 Prioriteit externe vraag ! (vervolg)
Waarde

Betekenis

”0”

Lagere prioriteit:
Kamerverwarming/-koeling heeft voorrang
voor externe vraag.

”1”

Hoge prioriteit:
Externe vraag heeft voorrang voor kamerverwarming/-koeling.

”2”

Niet instellen!

”3”

Niet instellen!

Opmerking
Voorrang voor de tapwaterverwarming moet afzonderlijk ingesteld worden.

701A Effect extern blokkeren op pompen/compressor !
Keuze van de werkingscomponenten, bijv. secundaire
pomp/compressor

Opmerking
opent de instelhulp.

!

Bit

Opgelet
Als ”Extern blokkeren” actief is, is de vorstbescherming van de installatie evt. niet gewaarborgd.
Vorstbescherming door de installateur te plaatsen.

Opmerking
■ Instelling voor parameter ”Werking extern blokkeren op warmtepomp/verwarmingscircuits 7015”
respecteren.
■ Het signaal ”Extern blokkeren” heeft hogere prioriteit
dan het signaal ”Externe aanvraag”.

Betekenis

”Bit 1” CV-pomp A1/CV1 geblokkeerd
”Bit 2” CV-pomp M2/CV2 geblokkeerd
”Bit 3” CV-pomp M3/CV3 geblokkeerd
”Bit 4” Circulatiepomp voor de boileropwarming geblokkeerd
”Bit 5” Secundaire pomp/compressor geblokkeerd
Instelwaarde blijkt uit de combinatie van geselecteerde
bits.

Parameter

Instelling in bitveld (zie hoofdstuk ”Parameters instellen”): Meerdere bits kunnen geselecteerd worden.

701B Gemeenschap. aanvoertemperatuursensor installatie !
Bij installaties met buffer kan in de verwarmingswateraanvoer na de buffer een gemeenschappelijke aanvoertemperatuursensor worden ingebouwd.

Betekenis

”0”

Aanvoertemperatuursensor installatie wordt
niet gebruikt. De aanvoertemperatuursensor
secundair circuit wordt gebruikt.

”1”

Aanvoertemperatuursensor installatie is aanwezig en geactiveerd.
Opmerking
Als een externe warmtegenerator ingesteld is
(”Vrijgave externe warmtegenerator 7B00”
op ”1”), wordt deze waarde automatisch ingesteld.

5837029

Opmerking
Wanneer aanvoertemperatuursensor installatie niet
aanwezig is, let dan op het volgende:
■ Geen vorstbewaking voor verwarmingscircuit
A1/VC1
■ Mengklep externe verwarmingstoestel (indien aanwezig) opent niet.

Waarde
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701C Werkingsstatus na melding A9, C9 !
Als de storingsmeldingen A9 of C9 optreden, dan
wordt de warmtepomp gedurende de werking geblokkeerd. De kamerverwarming en de tapwaterverwarming gebeuren dat met de ter beschikking staande
extra verwarmingen, bijv. verwarmingswater-doorstroomtoestel. De compressor wordt pas opnieuw
ingeschakeld als de storing verholpen is en de warmtepomp één keer uit- en opnieuw ingeschakeld werd.
Met deze parameter kunnen de voorwaarden voor de
werking met de extra verwarmingen opgegeven worden.

Waarde

Betekenis

”0”

■

■
■

”1”

■

■

Kamerverwarming met ”Kamertemperatuur normaal 2000” min 5 K
Gewenste warmwatertemperatuur 30 °C
Aanbevolen instellen als het verwarmingswater-doorstroomtoestel gebruikt wordt.
Kamerverwarming en tapwaterverwarming
overeenkomstig de ingestelde tijdprogramma's
Aanbevolen instelling als de externe warmtegenerator bijv. HR-olieketels gebruikt
wordt.

701F Werking BA-omschakeling op ventilatie !
Ventilatietrap die bij de externe omschakeling ingesteld
wordt.
Voorwaarde: Ventilatietoestel is voor de externe
omschakeling geselecteerd. Hiervoor bij ”Installatiecomponent bij externe omschakeling 7011” ”Bit 7”
selecteren.
Opmerking
Opent de instelhulp.
Ventilatietrap

”Bit 0”

0

UIT

”Bit 1”

1

Basisventilatie

”Bit 2”

2

Gereduceerde ventilatie

7029 Aantal volgende warmtep.!

Ventilatietrap

”Bit 3”

3

Nominale ventilatie

”Bit 4”

4

Intensieve ventilatie

Opmerking
Als bij ”Installatiecomponent bij externe omschakeling 7011” naast ”Bit 7” een andere bit geselecteerd
is: De werkingsstatus waarin vanuit extern ingeschakeld moet worden, wordt met ”Werkingsstatus bij
externe omschakeling 7012” opgegeven.
Instelwaarde blijkt uit de combinatie van geselecteerde
bits.

/

Aantal volgwarmtepompen bij cascadeaansturing via
LON

Waarde

Betekenis

”0”

Geen volgende warmtepomp

”1”
tot ”4”

Aantal volgende warmtepompen

5837029

Parameter

Bit

Bit
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7030 Selectie primaire bron !
Waarde

Betekenis

”0”

Aardcollectoren/aardsondes

”1”

IJsbuffer en zonne-luchtabsorber
Opmerking
Voor ijsbuffer zijn uitbreiding AM1 en Vitosolic
200 vereist. Daarom moet u ”Externe uitbreiding 7010 ”en ”Type zonneregeling
7A00 ”naleven.

7031 Inschakelhysterese zonne-luchtabsorber !
De solar-luchtabsorber wordt uitsluitend als primaire
bron gebruikt, als het verschil tussen absorber- en ijsbuffertemperatuur groter is dan de aangegeven
waarde.

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

Verdere voorwaarden:
Absorbertemperatuur > ”Minimumtemp. voor primaire bron zonne-absorber 7033”
■ Primaire ingangstemperatuur ligt binnen het geldige
bereik.

■

Hysterese voor het in- en uitschakelen van de zonneluchtabsorber als primaire bron, m.b.t. de ingestelde
grenzen voor de primaire inlaattemperatuur. Hierdoor
wordt de primaire bron van de ijsbuffer ingeschakeld
vooraleer de grenzen voor de primaire inlaattemperatuur bereik zijn en de compressor uitschakelt.
Voorwaarden voor het gebruik van de zonne-luchtabsorber als primaire bron:
■ Temperatuurverschil zonne-luchtabsorber — ijsbuffer
> ”Inschakelhysterese zonne-circuitpomp 7031”
■ Absorbertemperatuur > ”Min.temp. voor primaire
bron zonnecollector 7033”

■

■

Absorbertemperatuur > ”Min. intredetemperatuur
primair circuit 5016” plus ”Hysterese zonnecollector 7032”
Absorbertemperatuur < ”Max. intredetemperatuur
primair circuit 5015” min ”Hysterese zonnecollector 7032”

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

7033 Min.temp. voor primaire bron zonne-luchtabsorber !

5837029

De zonne-luchtabsorber wordt uitsluitend als primaire
bron gebruikt, als de absorbertemperatuur groter is
dan de ingestelde waarde.

Voorwaarden voor het gebruik van de zonne-luchtabsorber als primaire bron:
■ Temperatuurverschil zonne-luchtabsorber – ijsbuffer
> ”Inschakelhysterese zonne-luchtabsorber
7031”
■ Absorbertemperatuur > ”Minimumtemp. voor primaire bron zonne-absorber 7033”
■ Primaire ingangstemperatuur ligt binnen het geldige
bereik.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C
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7032 Hysterese zonnecollector !
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7034 Gemiddelde bodemtemp. in zomerwerking !
Max. temperatuur van de ijsbuffer in de zomerwerking:
Zie ”Minimumlooptijd voor onderdrukking zomerwerk. 7035”.
Deze waarde lager instellen dan max. primaire inlaattemperatuur min ”Hysterese zonnecollector 7032”.

Opmerking
De max. primaire inlaattemperatuur kan alleen door
een door Viessmann gecertificeerde verwarmingsfirma
voor warmtepompen ingesteld worden.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

7035 Minimumlooptijd voor onderdrukking zomerwerk. !
Met name in de zomer leiden hoge temperaturen in de
ijsbuffer tot hoge warmteverliezen in de aarde en daarmee tot veelvuldig naverwarmen via de zonne-luchtabsorber. Om dit te vermijden, wordt de maximale temperatuur van de ijsbuffer in de zomerwerking gereduceerd.

Instelwaarde in min

De zomerwerking wordt onder de volgende omstandigheden ingeschakeld:
■ De warmtepomp was op een dag voor kamerverwarming minder dan ”Minimumlooptijd voor onderdrukking zomerwerk. 7035” actief.
■ ”Kalenderweek begin zomerwerking ijsaccumulator 7039” is bereikt.
■ ”Laatste kalenderweek voor zomerwerking 7036”
is nog niet bereikt.

Na de aangegeven kalenderweek wordt de zomerwerking niet meer ingeschakeld. De ijsbuffer wordt via de
zonne-luchtabsorber tot op de maximale temperatuur
verwarmd.

Instelwaarde in kalenderweken

7037 Bewaking absorbercircuit !
Waarde

Betekenis

”0”

Bewaking uit

”1”

Wanneer de hoeveelheid energie bij actieve aansturing van de absorberpomp binnen 6 uur lager wordt dan 1 kWh, wordt de
storingsmelding ”96 IJsbuffer absorberc. ”weergegeven.
Voorwaarde: Calorimeter is in het absorbercircuit ingebouwd.

5837029

Parameter

7036 Laatste kalenderweek voor onderdrukking zomerwerk. !
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7038 Temperatuursensor voor bivalente werking !
Waarde

Betekenis

”0”

Buitentemperatuursensor wordt gebruikt:
Bivalente werking, wanneer langetermijngemiddelde van de buitentemperatuur lager is
dan ”Bivalentietemperatuur externe warmtegenerator 7B02”.

”1”

Temperatuursensor ijsbuffer wordt gebruikt:
Bivalent alternatieve werking, wanneer temperatuur in de ijsbuffer lager is dan ”Bivalentietemperatuur externe warmtegenerator
7B02”.

7039 Kalenderweek begin zomerwerking ijsaccumulator !
Vóór de ingestelde kalenderweek wordt de zomerwerking niet ingeschakeld. De ijsbuffer wordt via de
zonne-luchtabsorber tot op de maximale temperatuur
verwarmd.

Instelwaarde in kalenderweken

703A Kalenderweek vroegste einde zomerwerking ijsbuffer !
De zomerwerking eindigt voor het actuele jaar
na ”Laatste kalenderweek voor zomerwerking
7036” definitief.
Instelwaarde in kalenderweken

Parameter

Als de warmtepomp na de ingestelde kalenderweek op
een dag voor kamerverwarming meer dan ”Minimumlooptijd voor onderdrukking zomerwerk. 7035” in
werking was, eindigt de zomerwerking. De ijsbuffer
wordt via de zonne-luchtabsorber tot de maximale
temperatuur verwarmd.
De zomerwerking wordt vervolgens weer ingeschakeld
als de warmtepomp op een dag voor de kamerverwarming minder dan ”Minimumlooptijd voor onderdrukking zomerwerk. 7035” in gebruik was.

7044 Type opbouwset !
Aanwijzingen in combinatie met inbouwkit met
mengklep (”Type opbouwset 7044” op ”1”)
■ Verwarmingscircuit A1/VC1 moet aangeslotenj zijn,
anders kan het verwarmingscircuit M2/VC2 niet met
warmte worden gevoed.
■ Nominaal vermogen van de verwarmingscircuitpomp ”Nom. vermogen verwarm.pomp VC2
734A”.
■ De werking van een buffer in de aanvoer van het
secundair circuit is niet mogelijk.
■ In combinatie met de inbouwset met mengklep moet
voor de beschikbaarstelling van de ontdooienergie
een voldoende installatievolume ter beschikking
staan. Hiervoor ofwel een overstortklep op de op de
verste verwijderde plaats in het verwarmingscircuit
inbouwen of een verwarmingswaterbuffer met gering
volume in de retour van het secundair circuit voorzien.

5837029

Vitocal 111-S/222-A/222-S:
Als een inbouwset met mengklep ingebouwd is, is het
verwarmingscircuit M2/VC2 rechtstreeks op de warmtepomp aangesloten. De verwarmingscircuitpomp en
de verwarmingscircuitmengklep zijn onderdeel van de
inbouwset. Een buffer in de aanvoer secundair circuit
is niet aangesloten.
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7044 Type opbouwset !
Waarde

(vervolg)

Betekenis

”0”

Inbouwset met mengklep is niet beschikbaar.

”1”

Inbouwset met mengklep is ingebouwd.
Volgende installatiecomponenten worden niet
gecontroleerd, ook als het installatieschema
dit bevat:
■ Buffer in de aanvoer van het secundair circuit: ”Vrijgave buffer/open/gesloten verdeler 7200” zonder effect
■ Verwarmingscircuit M3/VC3 (kamerverwarming en kamerkoeling)
■ Afzonderlijk koelcircuit

7050 Werking vakantieprogramma !
Functies waarop het vakantieprogramma niet werkt.
Instelling in bitveld (zie hoofdstuk ”Parameters instellen”): Meerdere bits kunnen geselecteerd worden.

Bit

Opmerking
opent de instelhulp.

”Bit 7” Kamerverwarming/kamerkoeling via verwarmingscircuit M3/VC3

Betekenis

”Bit 6” Kamerverwarming/kamerkoeling via verwarmingscircuit M2/VC2

”Bit 8” Kamerkoeling via afzonderlijk koelcircuit SKK
Bit

Betekenis

”Bit 9” Tapwatercirculatiepomp

”Bit 1” Tapwaterverwarming
”Bit 2” Tapwaterverwarming met ”2e gewenste
warmwatertemperatuur”
”Bit 3” Verwarming buffer
”Bit 5” Kamerverwarming/kamerkoeling via verwarmingscircuit A1/VC1

Instelwaarde blijkt uit de combinatie van geselecteerde
bits.

5837029

Parameter

”Bit 4” Ventilatie

Opmerking
Als er geen bit gekozen is, werkt het vakantieprogramma op alle functies.
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Parametergroep compressor
Parametergroep oproepen
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

3. ”Compressor”
4. Parameter kiezen.

2. ”Codeerniveau 1”

5000 Vrijgave compressor !

/

Vrijgave van de compressor voor het gebruik van de
warmtepomp of de warmtepomp 1e trap.
Opmerking
Bij warmtepompen met een 2-trapskoelcircuit moeten
de compressoren ”bovendien” met de parameter ”Vrijgave compressorniveau bij tandemwerking
509E ”vrijgegeven worden.
Waarde

Betekenis

”0”

Compressor treedt niet in werking.

”1”

Compressor is vrijgegeven.

Aanwijzing voor !
Om de compressor uit te schakelen, parameter ”Vrijgave gebruik compressortrap 5012” op ”0” stellen.
Opmerking
Voor het blokkeren van de warmtepomp voor bouwwarmte parameter ”Warmtepomp voor bouwwarmte
7300” gebruiken.

5010 Verdampertemperatuur voor einde ontdooien !
Als de verdampertemperatuur de aangegeven waarde
overschrijdt, eindigt het ontdooien.

/

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

Opmerking
Deze parameter heeft bij Vitocal 100-S/111-S geen
effect.
■ Ter bescherming van de condensor vóór het bevriezen zijn in de warmtepompregeling meer functies
opgenomen, die de ontdooiprocedure van de verdamper voortijdig kunnen beëindigen.

Parameter

■

5012 Vrijgave gebruik compressortrap !
Vrijgave voor het gebruik van de compressor:
Bij 1-trapswarmtepomp:
Bij warmtepomp met 2-trapskoelcircuit voor compressor 1
Opmerking
Het gebruik van compressor 2 wordt via ”Vrijgave
compressor 2 voor hydraulisch circuit 509F” vrijgegeven.

■
■

Instelling in bitveld (zie hoofdstuk ”Parameters instellen”): Meerdere bits kunnen geselecteerd worden.

Betekenis

”Bit 1” Tapwaterverwarming
”Bit 2” Kamerverwarming
”Bit 3” Kamerkoeling
”Bit 4” Zwembadverwarming
Opmerking
Als geen bit geselecteerd is, wordt de compressor niet
ingeschakeld.
Instelwaarde blijkt uit de combinatie van geselecteerde
bits.

5837029

Opmerking
opent de instelhulp.

Bit
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5030 Vermogen compressortrap !
Typeafhankelijk warmtevermogen van de warmtepomp
of de compressor 1 in een 2-traps koudecircuit:
Deze waarde is nodig, bijv. voor de berekening van de
energiebalans en de jaararbeidsfactor.
Voorbeeld:
Vitocal 200-S, type AWB-M-E-AC 201.D08: Nominaal
vermogen 8 kW

Opmerking
: Het vermogen conform de aangesloten buitenunit
instellen. Wanneer het vermogen niet is aangegeven,
gaat de warmtepomp niet in werking. In het meldingsoverzicht aan de warmtepompregeling wordt de storing
met de storingscode ”B0” weergegeven.
Instelwaarde in kW

5043 Vermogen primaire bron !
Vermogen van de actoren van het primaire circuit, bijv.
primaire pomp.
Deze waarde is nodig voor de berekening van de energiebalans en de jaararbeidsfactor.
Opmerking
Bij instelwaarde ”0 ”wordt intern een vermogenswaarde van 7,5% van het compressorvermogen
gebruikt.

Type

Betekenis
Som van de nominale vermogens van alle gebruikte primaire pompen en bronpompen: zie
typeplaatjes van de gebruikte circulatiepompen.

/

Nominaal vermogen van de ventilator, in de
fabriek ingesteld: geldt niet voor warmtepompen met koelcircuitregelaar [6].
Niet anders instellen!

Instelwaarde in W

509E Vrijgave compressorniveau bij tandemwerking ! /

Parameter

Vrijgave van de compressor in een 2-trapskoelcircuit.
Voorwaarde: ”Vrijgave compressor 5000” staat
op ”1”.

Waarde

Betekenis

”0”

Beide compressoren zijn geblokkeerd.

”1”

Compressor 1 is vrijgegeven.

”2”

Compressor 2 is vrijgegeven.

”3”

Compressor 1 en compressor 2 zijn vrijgegeven.

509F Vrijgave compressor 2 voor hydraulisch circuit ! /
Vrijgave voor het gebruik van compressor 2 van een
warmtepomp met 2-trapskoelcircuit.

Bit

Opmerking
Het gebruik van compressor 1 met parameter ”Vrijgave gebruik compressortrap 5012” vrijgeven.

”Bit 2” Kamerverwarming

Instelling in bitveld (zie hoofdstuk ”Parameters instellen”): Meerdere bits kunnen geselecteerd worden.

”Bit 3” Kamerkoeling
”Bit 4” Zwembadverwarming
Opmerking
Als geen bit geselecteerd is, wordt de compressor niet
ingeschakeld.
Instelwaarde blijkt uit de combinatie van geselecteerde
bits.

5837029

Opmerking
opent de instelhulp.

Betekenis

”Bit 1” Tapwaterverwarming
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Parametergroep externe warmteopwekker
Parametergroep oproepen
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

3. ”Ext. Warmtegenerator”
4. Parameter kiezen.

2. ”Codeerniveau 1”

7B00 Vrijgave externe verwarmingstoestel !
De externe verwarmingstoestel kan bij warmtebehoefte door de warmtepompregeling worden ingeschakeld.
Opmerking
Alle overige parameters van de externe verwarmingstoestel worden pas zichtbaar als deze parameter
op ”Ja” is ingesteld.

Waarde

Betekenis

”0”

Externe verwarmingstoestel wordt niet gebruikt.

”1”

Externe verwarmingstoestel, bijvoorbeeld HRolieketel is geactiveerd.
Opmerking
Met deze instelwaarde wordt tegelijk de aanvoertemperatuursensor installatie geactiveerd. Parameter ”Gemeenschappelijke
aanvoertemperatuursensor installatie
701B” wordt op ”1” gezet.

7B01 Voorrang exter. verwarmingstoestel/verw.waterdoorstromer !
Waarde

Betekenis

”0”

Verwarmingswater-doorstroomtoestel heeft
voorrang.

”1”

Externe verwarmingstoestel heeft voorrang.
Parameter

Geldt alleen voor ruimteverwarming.

7B02 Bivalentietemperatuur externe warmtegenerator !
Als de gedempte buitentemperatuur (langdurig gemiddelde) de hier ingestelde waarde gedurende een langere periode onderschrijdt, wordt de externe warmtegenerator indien nodig ingeschakeld. Afhankelijk van
de primaire bron is hiervoor óf de gedempte buitentemperatuur (langetermijngemiddelde) óf de temperatuur in de ijsbuffer maatgevend (”Temperatuursensor
voor bivalente werking 7038”).

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

5837029

Voorwaarden:
■ de warmtepomp en/of andere warmtebronnen kunnen niet alleen aan de warmtevraag voldoen.
■ Bivalent parallelle werking is ingesteld: ”Bivalente
gebruikswijze van de warmtepomp 7B0E” staat
op ”1”.

Boven de bivalentietemperatuur schakelt de warmtepompregeling de externe warmtegenerator alleen
onder de volgende voorwaarden in:
■ Tapwateropwarming met externe warmtegenerator is
vereist (”Vrijgave externe warmtegenerator voor
tapwateropwarming 7B0D”).
■ Warmtepomp is defect.
■ Warmtepomp is geblokkeerd, bijv. door het energiebedrijf.
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7B03 Inschakeldrempel externe warmtegenerator !
Om het direct inschakelen van de externe warmtegenerator bij kortstondig onderschrijden van de gewenste
aanvoertemperatuur in het secundaire circuit te vermijden, gebruikt de regeling als inschakelcriterium de vermogensintegraal. Deze vermogensintegraal is de integraal uit duur en hoogte van de afwijking van
gewenste aanvoertemperatuur t.o.v. de werkelijke
waarde. In afb. 54 is de vermogensintegraal het grijze
vlak tussen het tijdsverloop van de werkelijke waarde
en de hysterese aanvoertemperatuur secundair circuit.

C

Instelwaarde in K.min

A
D

B
t

Afb. 54
A
B
C
D

Gewenste aanvoertemperatuur secundair circuit
Werkelijke aanvoertemperatuur secundair circuit
Hysterese aanvoertemperatuur secundair circuit
Vermogensintegraal

In de ingestelde periode schakelt de externe warmtegenerator na een wijziging van de gewenste aanvoertemperatuur in het secundaire circuit niet in. Dit
gebeurt bijv. bij het wisselen van de werkingsstatus in
de periode (”Normaal”, ”Gereduc.”, ”Constante”) of
na het omschakelen tussen kamerverwarming en tapwaterverwarming.

Instelwaarde in min

7B05 Min. aanvoertemp. mengklep ext. warmtegenerator OPEN !
De volgende componenten voor de hydraulische integratie van de externe warmtegenerator worden pas
aangestuurd als de ketelwatertemperatuur de ingestelde waarde bereikt heeft. Hierdoor wordt vermeden
dat koud verwarmingswater in de installatieaanvoer of
in de warmwaterboiler terechtkomt.
■ Kamerverwarming: Mengklem externe warmtegenerator wordt geopend.
■ Tapwaterverwarming: Circulatiepomp voor de boilernaverwarming wordt ingeschakeld.

Als de ketelwatertemperatuur de ingestelde waarde
onderschrijdt, wordt de mengklep gesloten en de circulatiepomp voor de boilernaverwarming wordt uitgeschakeld.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

7B06 Min. looptijd externe warmtegenerator !
Na het aanvragen schakelt de regeling de externe
warmtegenerator binnen deze tijd niet uit (aanvraagsignaal aan de aansluiting 222.3/222.4 actief).
218

Instelwaarde in min
5837029

Parameter

7B04 Inschakelvertraging externe warmtegenerator !

Parametergroep externe warmteopwekker
7B07 Nalooptijd externe warmtegenerator !
Als de aanvraag van de externe warmtegenerator niet
meer bestaat, blijft de externe warmtegenerator eerst
verder ingeschakeld. Pas als de installatieaanvoertemperatuur de gewenste waarde voor de hier ingestelde
duur bereikt heeft, wordt de externe warmtegenerator
uitgeschakeld.

Instelwaarde in min

7B0B Max. verhoging aanvoertemp. externe warmtegenerator !
Verhoging aanvoertemperatuur externe warmtegenerator in vergelijking met de vereiste gewenste aanvoertemperatuur van de installatie.
Een gering hogere aanvoertemperatuur van de
externe warmtegenerator compenseert mogelijke kleinere lekkages van de mengklep.

Opmerking
Een negatieve waarde verlaagt de waarde voor ”Min.
aanvoertemp. mengklep ext. warmtegenerator
OPEN 7B05”.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

7B0C Vrijgave externe warmtegen. voor verwarming !
Als de warmtebehoefte van de verwarmingscircuits
door de warmtepomp niet gedekt kan worden, wordt
de externe warmtegenerator ingeschakeld. Als de
ketelwatertemperatuur hoog genoeg is, wordt het
ketelwater via de mengklep van de externe warmtegenerator naar de verwarmingscircuits gebracht (achter
de buffer). Deze mengklep regelt tot de gewenste aanvoertemperatuur van de installatie.

Waarde

Betekenis

”0”

Externe warmtegenerator is voor de kamerverwarming geblokkeerd.

”1”

Externe warmtegenerator is voor de kamerverwarming vrijgegeven.

Parameter

Overige voorwaarden voor de kamerverwarming met
externe warmtegenerator:
■ De bivalentietemperatuur wordt niet bereikt.
Of
■ Er is een bijzondere warmtevraag, bijv. vorstbescherming van een installatiecomponent.

7B0D Vrijgave ext. warmtegenerator voor warmwaterbereiding !
Waarde

Betekenis

”0”

Externe verwarmingstoestel is voor de tapwateropwarming geblokkeerd.

Opmerking
Wanneer een elektrisch verwarmingselement in de
warmwaterboiler is ingebouwd en wordt aangestuurd
via de warmtepompregeling, kan de externe verwarmingstoestel niet worden gebruikt voor tapwaternaverwarming.

”1”

Externe verwarmingstoestel is voor de tapwateropwarming vrijgegeven.

5837029

Als de warmtepomp de warmtebehoefte van de warmwaterboiler niet kan afdekken, worden de circulatiepomp voor de tapwaternaverwarming en de externe
warmtegenerator aangestuurd.
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7B0E Bivalente gebruikswijze van de warmtepomp !

Waarde

Betekenis

”0”

Bivalent alternatieve werkingswijze voor verwarmingsinstallaties met buffer:
Als de gedempte buitentemperatuur (langdurig gemiddelde) boven de ”Bivalentietemperatuur externe warmtegenerator 7B02” ligt,
gebeurt de kamerverwarming alleen door de
warmtepomp, onder alleen door de externe
warmtegenerator.

”1”

Bivalent parallelle werkingswijze voor verwarmingsinstallaties met buffer:
Als de gedempte buitentemperatuur (langdurig gemiddeld) onder de ”Bivalentietemperatuur externe warmtegenerator 7B02” ligt,
kan de externe warmtegenerator bovenop de
warmtepomp ingeschakeld worden. Bij buitentemperaturen onder ”Uitschakelgrens
warmtepomp bivalente werking 7B0F”
schakelt de warmtepomp uit.

”2”

Bivalent alternatieve werking voor verwarmingsinstallaties zonder buffer en met
slechts 1 verwarmingscircuit zonder mengklep:
Als de gedempte buitentemperatuur (langdurig gemiddelde) boven de ”Bivalentietemperatuur externe warmtegenerator 7B02” ligt,
gebeurt de kamerverwarming alleen door de
warmtepomp, onder alleen door de externe
warmtegenerator.

Aanwijzing bij instelwaarde ”0” en ”1”
Om de buffer niet via de retour van de externe warmtegenerator te verwarmen, de retour van het verwarmingscircuit via een 3-wegomschakelklep direct in de
externe warmtegenerator leiden. 3-wegomschakelklep
aan 214.4 op de basisprintplaat aansluiten.
Opmerking
Voor de tapwateropwarming wordt de externe warmtegenerator ook boven de bivalentietemperatuur parallel
aan de warmtepomp aangevraagd: Zie ”Bivalentietemperatuur externe warmtegenerator 7B02”.

7B0F Uitschakelgrens warmtepomp bivalente werking !
Wanneer de gedempte buitentemperatuur (langetermijngemiddelde) lager is dan deze temperatuurgrens,
vinden kamerverwarming en tapwateropwarming ook
bij bivalent parallelle werking uitsluitend plaats door de
externe verwarmingstoestel (voor tapwateropwarming ”Vrijgave ext. verwarmingstoestel voor warmwaterbereiding 7B0D” op ”1” zetten).

Opmerking
Stel deze waarde altijd lager in dan ”Bivalentietemperatuur externe verwarmingstoestel 7B02”.
■ Met de instelwaarde –50 °C is deze functie uitgeschakeld.

■

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

5837029

Parameter

Geldt alleen voor ruimteverwarming.
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7B10 Vrijgave min. temp.behoud ext. WE !
De volgende componenten voor de hydraulische integratie van de externe warmtegenerator worden pas
aangestuurd als de ketelwatertemperatuur van de
ingestelde warmtegenerator ”Min. aanvoertemp.
mengklep externe warmtegenerator OPEN 7B05”
bereikt heeft. Hierdoor wordt vermeden dat koud verwarmingswater in de installatieaanvoer of in de warmwaterboiler terechtkomt.
■ Kamerverwarming:
Mengklem externe warmtegenerator wordt geopend.
■ Tapwaterverwarming:
Circulatiepomp voor de boilernaverwarming wordt
ingeschakeld.

Waarde

Betekenis

”0”

Mengklep blijft geopend en circulatiepomp
voor de boilernaverwarming blijft ingeschakeld.

”1”

Mengklep gaat dicht. De circulatiepomp voor
de boilernaverwarming wordt uitgeschakeld.
Als de ketelwatertemperatuur ”Min. aanvoertemp. mengklep ext. warmtegenerator
OPEN 7B05” opnieuw overschrijdt, worden
de componenten opnieuw aangestuurd.

Met de volgende instelwaarden kan het gedrag van
deze componenten vastgelegd worden als de ketelwatertemperatuur tijdens de bestaande vraag van de
externe warmtegenerator ”Min. aanvoertemp. mengklep ext. warmtegenerator OPEN 7B05” onderschrijdt.

7B11 Vrijgave keteltemperatuursensor !
Betekenis

”0”

Keteltemperatuursensor van de externe
warmtegenerator wordt door de warmtepompregeling niet gebruikt.

”1”

Keteltemperatuursensor van de externe
warmtegenerator is op de warmtepompregeling aangesloten en kan gebruikt worden.

5837029
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Parametergroep warm water
Parametergroep oproepen
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

3. ”Warm water”
4. Parameter kiezen.

2. ”Codeerniveau 1”

6000 Gew. warmwatertemp.
Gewenste boilertemperatuur voor de werkingsstatus ”Bovenaan” en ”Normaal” in het tijdprogramma
warm water: Als deze temperatuur in de warmwaterboiler bereikt is, eindigt de tapwaterverwarming.

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

Werkingsstatus
Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”
Als de gewenste boilertemperatuur met de warmtepomp niet kan worden bereikt, kunnen voor de tapwaternaverwarming volgende extra verwarmingen
bovenop de warmtepomp ingeschakeld worden:
■ Verwarmingswater-doorstroomtoestel (”Vrijgave
elektroverwarmingen voor tapwateropwarming
6015”)
■ Elektrisch verwarmingselement (”Vrijgave extra
verwarmingen voor warmwaterbereiding
6014”, ”Vrijgave elek. verwarmingen voor warmwaterbereiding 6015”)
Of
■ Externe warmtegenerator (”Vrijgave ext. warmtegenerator voor warmwaterbereiding 7B0D”)

Voor de vorstbescherming wordt de warmwaterboiler
bij daling onder de ingestelde minimumtemperatuur tot
deze waarde plus hysterese verwarmd. Dit is onafhankelijk van het ingestelde werkingsprogramma.
De temperatuurmeting gebeurt via de boven in de
warmwaterboiler ingebouwde temperatuursensor.

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

6006 Max. warmwatertemperatuur !
Wanneer de temperatuur in de warmwaterboiler de
ingestelde waarde heeft bereikt, stopt de tapwateropwarming. De warmwaterboiler wordt pas weer verwarmd als de temperatuur min. 5 K is gedaald.

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

Gevaar
Bij tapwatertemperaturen boven 60 °C bestaat
gevaar voor verbranding.
Temperatuur in de tapwateraanvoer met menginrichting op 60 °C begrenzen, bijv. met thermostatische mengautomaat (accessoire bij warmwaterboiler).
5837029
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6005 Min. warmwatertemperatuur !
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6007 Hysterese WW-temperatuur warmtepomp !
De ingestelde waarde legt vast bij welke afwijking van
de actuele gewenste temperatuur (”Gewenste warmwatertemp. 6000” of ”2e gewenste warmwatertemperatuur 2 600C”) de tapwaterverwarming met de
warmtepomp begint.

A

C

Opmerking
Voor ”Hysterese WW-temperatuur warmtepomp
6007” kleinere waarde instellen dan voor ”Hysterese
WW-temperatuur extra verwarming 6008”. Anders
verhoogt het aandeel van de tapwateropwarming door
de elektrische verwarming.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

B

D

t

F
E

E

Afb. 55
A Gewenste temperatuur warmwaterboiler
B Hysterese warmtepomp (”Hysterese WW-tempe-

ratuur warmtepomp 6007”)
C Werkelijke tapwatertemperatuur bij de bovenste

boilertemperatuursensor
D Vraag voor tapwateropwarming met warmtepomp
E UIT
F AAN

6008 Hysterese WW-temperatuur verw.-waterdoorstromer !

Parameter

De ingestelde waarde legt vast bij welke afwijking van
de actuele gewenste temperatuur (”Gewenste warmwatertemp. 6000” of ”2e gewenste warmwatertemperatuur 2 600C”) de tapwaterverwarming met de
externe verwarmingen begint.

t

Afb. 56
A Gewenste temperatuur warmwaterboiler
B Hysterese warmtepomp (”Hysterese WW-tempe-

ratuur warmtepomp 6007”)
C Hysterese extra verwarming (”Hysterese WW-

temperatuur extra verwarming 6008”)
D Werkelijke tapwatertemperatuur bij de bovenste

boilertemperatuursensor
E Vraag voor tapwateropwarming met warmtepomp
F Vraag voor tapwaternaverwarming met extra ver-

warming

5837029

G UIT
H AAN
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6008 Hysterese WW-temperatuur… (vervolg)
Opmerking
Tapwaternaverwarming met elektrische verwarmingen
is alleen mogelijk, als ”Vrijgave elektrische verwarmingen voor warmwaterbereiding 6015” op ”1”
staat.
Voor ”Hysterese WW-temperatuur extra verwarming 6008” grotere waarde instellen dan voor ”Hysterese WW-temperatuur warmtepomp 6007”. Anders
verhoogt het aandeel van de tapwateropwarming door
de extra verwarmingen.

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

6009 Inschakeloptimalisering voor warmwaterbereiding
Comfortfunctie voor de verwarming van de warmwaterboiler.
De gewenste boilertemperatuur is al aan het begin van
een periode in een tijdprogramma voor tapwaterverwarming bereikt.
Opmerking
Het inschakeltijdstip voor de tapwaterverwarming
resulteert uit ”Temperatuurverhoging per uur voor
warmwaterbereiding 600D”.

Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”

Waarde

Betekenis

”0”

Inschakeloptimalisering uitgeschakeld

”1”

Inschakeloptimalisering ingeschakeld

Comfortfunctie voor de verwarming van de warmwaterboiler.
De gewenste boilertemperatuur wordt op het einde van
een periode in het tijdprogramma voor de tapwateropwarming altijd bereikt.
Opmerking
Het inschakeltijdstip voor de tapwaterverwarming
resulteert uit ”Temperatuurverhoging per uur voor
warmwaterbereiding 600D”.

Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”

Waarde

Betekenis

”0”

Uitschakeloptimalisatie uitgeschakeld

”1”

Uitschakeloptimalisatie ingeschakeld

600C 2e gewenste warmwatertemp.
Gewenste boilertemperatuur voor volgende functies:
■ Tapwaterverwarming overeenkomstig tijdprogramma
met werkingsstatus ”Temp. 2”
■ Tapwaterverwarming buiten het tijdprogramma: ”1x
WW-bereiding” of ”Manuele bediening”

Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

5837029
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600A Uitschakeloptimalisering voor warmwaterbereiding
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600D Temperatuurverhoging per uur voor warmwaterbereiding !
Temperatuurverhoging voor het inschakelen van
extra verwarmingen
Als bij de tapwaterverwarming met de warmtepomp de
temperatuurstijging onder de ingestelde waarde ligt,
schakelt de regeling het elektrische verwarmingselement, het verwarmingswater-doorstroomtoestel of de
externe warmtegenerator in.
Temperatuurstijging voor de inschakel- en uitschakeloptimalisering.
Deze parameter geeft de temperatuurstijging voor de
berekening van de opwarmingsduur aan. Uit de opwarmingsduur wordt het desbetreffende inschakeltijdstip
voor de tapwaterverwarming berekend.

Richtwaarde voor de instelling
Als richtwaarde voor de instelling kan er worden vanuit
gegaan dat 1 kW warmtepompvermogen bij 100 l
water een temperatuurverhoging van ca. 10 K/h
teweegbrengt.
Voorbeeld:
Een warmtepomp met een vermogen van 6 kW bereikt
dus bij een boilervolume van 200 l een temperatuurstijging van ca. 30 K/h.
Instelwaarde in K/h

600E Temperatuursensor onderaan in de warmwaterboiler !
Als een 2e temperatuursensor onderaan in de warmwaterboiler is ingebouwd, wordt de verwarming van de
warmwaterboiler in de werkingsstatus ”Normal”
en ”Temp. 2” via deze temperatuursensor uitgeschakeld. Daardoor wordt de warmwaterboiler optimaal verwarmd.

Waarde

Betekenis

”0”

Onderste boilertemperatuursensor is niet
voorhanden.

”1”

Onderste boilertemperatuursensor is aanwezig en geactiveerd.

Als bij de tapwaterverwarming tegelijk een warmtevraag van de verwarmingscircuits voorhanden is:
Voor de ingestelde duur wordt het tapwater opgewarmd. Aansluitend gebeurt de kamerverwarming ook
als de gewenste boilertemperatuur nog niet bereikt is.
Na het verstrijken van ”Max. onderbreking warmwaterbereiding voor verwarm. 6012” wordt opnieuw de
tapwaterverwarming ingeschakeld.
Voorwaarde: Voorrang voor tapwaterverwarming is
ingesteld (instelling af fabriek).

Opmerking
Als er geen warmtevraag van de verwarmingscircuits
voorhanden is, wordt de warmwaterboiler onafhankelijk van de ingestelde duur tot het bereiken van de
gewenste waarde verwarmd (”Gewenste warmwatertemp. 6000” + ”Hysterese WW-temperatuur warmtepomp 6007”).
Instelwaarde in min

6012 Max. onderbreking warmwaterbereiding voor verwarm. !
Voorwaarde: Voorrang voor tapwaterverwarming is
ingesteld (instelling af fabriek).
Instelwaarde in min

5837029

Als bij de tapwaterverwarming tegelijk een warmtevraag van de verwarmingscircuits voorhanden is:
Voor de duur ”Max. looptijd warmwaterbereiding bij
verwarming 6011” wordt het tapwater opgewarmd.
Aansluitend gebeurt de kamerverwarming ook als de
gewenste boilertemperatuur nog niet bereikt is. Na het
verstrijken van de ingestelde duur wordt opnieuw de
tapwaterverwarming ingeschakeld.
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6011 Max. looptijd warmwaterbereiding bij verwarming !

Parametergroep warm water
6014 Vrijgave extra verwarmingen voor warmwaterbereiding !
Een in de warmwaterboiler ingebouwd elektrisch verwarmingselement kan voor de tapwaternaverwarming
vrijgegeven worden. Als de gewenste boilertemperatuur met de warmtepomp niet bereikt wordt, schakelt
de warmtepompregeling het elektrische verwarmingselement in.

Waarde

Betekenis

”0”

Elektrisch verwarmingselement is niet voor de
tapwaternaverwarming vrijgegeven.

”1”

Elektrisch verwarmingselement is voor de
tapwaternaverwarming vrijgegeven.

Opmerking
Instelling voor ”Hysterese WW-temperatuur extra
verwarming 6008” in acht nemen.

Opmerking
Als tegelijk een verwarmingswater-doorstroomtoestel in de aanvoer van het secundaire circuit is ingebouwd, wordt dit verwarmingswater-doorstroomtoestel uitsluitend ingeschakeld voor vorstbescherming van de
warmwaterboiler.

Kan de gewenste warmwatertemperatuur niet bereikt
worden met de warmtepomp, kunnen de volgende
extra verwarmingen worden ingeschakeld:
■ Verwarmingswater-doorstroomtoestel (”Vrijgave
verwarmingswater-doorstroomtoestel 7900”)
en/of
■ Elektrisch verwarmingselement (”Vrijgave extra
verwarmingen voor warmwaterbereiding 6014”)

Waarde

Betekenis

”0”

CV-water-doorstroomtoestel en elektrisch verwarmingselement zijn niet voor de tapwaternaverwarming vrijgegeven. Wanneer deze
extra verwarmingen aanwezig zijn, worden ze
uitsluitend voor vorstbescherming van de
warmwaterboiler ingeschakeld.

Opmerking
Instelling voor ”Hysterese WW-temperatuur extra
verwarming 6008” in acht nemen.

”1”

CV-water-doorstroomtoestel en/of elektrisch
verwarmingselement wordt voor de tapwaternaverwarming vrijgegeven.

6016 Voorrang warmwaterbereiding bij combiboiler !
Alleen bij gebruik van verwarmingswaterbuffers met
geïntegreerde tapwateropwarming.
Om de opwarmtijd te verkorten kan de verwarming van
de verwarmingscircuits tijdens de tapwateropwarming
onderbroken worden. Daarvoor worden de CV-pompen
van alle verwarmingscircuits uitgeschakeld.

Waarde

Betekenis

”0”

Gelijktijdige ruimteverwarming en tapwateropwarming is mogelijk.

”1”

Geen ruimteverwarming tijdens de tapwateropwarming, alle CV-pompen worden gedurende die tijd uitgeschakeld.
Opmerking
Wanneer de buitenluchttemperatuur lager is
dan de vorstbeschermingsgrens, worden uitsluitend de CV-circuitmengkleppen dichtgedraaid. De CV-circuitpompen blijven in werking.

5837029
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6015 Vrijgave elek. verwarmingen voor warmwaterbereiding
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Parametergroep warm water
6017 Inschakelpogingen voor WW na max. drukuitschakeling !
Een hoge gewenste warmwatertemperatuur kan tot
een uitschakeling van de compressor door de hogedrukregeling leiden. Bij bestaande warmteaanvraag
probeert de warmtepompregeling de tapwateropwarming weer in te schakelen. Met deze parameter wordt
het aantal inschakelpogingen ingesteld.
Indien alle pogingen tot een hogedrukstoring leiden,
wordt de tapwaterverwarming beëindigd en de kamerverwarming wordt ingeschakeld.

Vrijgave van de tapwateropwarming na hogedrukstoring:
■ Voor het aflopen van een blokkeertijd.
Of
■ Binnen de blokkeertijd als de werkingsstatus voor de
tapwaterverwarming van een laag naar een hoger
temperatuurniveau, bijv. van ”Bovenaan”
naar ”Normaal” wisselt.
Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”

601E Uitschakelhysterese verwarmingswater-doorstroomelement !
Met deze hysterese wordt de max. aanvoertemperatuur van het verwarmingswater-doorstroomtoestel voor
de tapwaterverwarming vastgelegd, m.b.t. de max.
aanvoertemperatuur voor de warmtepompwerking.
Omdat de hysterese van de max. aanvoertemperatuur
voor de warmtepompwerking afgetrokken wordt, schakelt het verwarmingswater-doorstroomtoestel bij de
tapwaterverwarming vroeger uit dan de warmtepomp.

Opmerking
Bij instelwaarde ”0” schakelt de warmtepompregeling
het verwarmingswater-doorstroomtoestel bij een aanvoertemperatuur van 65 °C uit. De warmtepomp schakelt al bij 60 °C uit.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

601F Vrijgave boilerlaadpomp !
Vrijgave voor circulatiepomp aan tapwaterzijde bij tapwateropwarming in het boilerlaadsysteem (boilerlaadpomp), aansluiting op contact 224.6 op de uitbreidingsprintplaat

Waarde

Betekenis

”0”

Boilerlaadpomp is niet voorhanden.

”1”

Boilerlaadpomp is geactiveerd.

Waarde

Betekenis

”3”

Toerentalgeregelde werking: Aansturing via
PWM-signaal.
Toerental wordt via vermogensregeling (PIDregelaar) aangepast zodat de gewenste boilertemperatuur snel bereikt is.

”4”

Niet instellen!

Parameter

Opmerking
Als de boilerlaadpomp op contact 211.4 aangesloten
is, is er geen vrijgave via deze parameter vereist.

6020 Gebruikswijze boilerlaadpomp !
Aansturing van de boilerlaadpomp en soort toerentalregeling.

5837029

Opmerking
Als er geen boilerlaadpomp voorhanden is, kan met
deze parameter de gebruikswijze van de secundaire
pomp voor de tapwaterverwarming worden ingesteld.
Voorwaarde: ”Gebruikswijze secundaire pomp
7340” staat op ”4”.
Waarde

Betekenis

”0”

Geen aansturing via PWM-signaal, bijv. bij
standaard circulatiepomp (getrapt)

”1”

Standaardwerking: AAN/UIT, aansturing via
PWM-signaal

”2”

Werking met vast ingesteld toerental: Aansturing via PWM-signaal
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6040 Vrijgave extra verwarm./ext. WE uitsl. voor naladen !
Geldt voor verwarmingswater-doorstroomtoestel, elektrisch verwarmingselement en externe warmtegenerator.

Waarde

Betekenis

”0”

Voor de tapwaternaverwarming kunnen daarvoor vrijgegeven extra verwarmingen parallel
aan de warmtepomp ingeschakeld worden.

”1”

Als de warmtepompregeling één van de vrijgegeven extra verwarmingen voor de tapwaternaverwarming aanvraagt, schakelt de compressor uit.

6060 Blokkeertijd tapwaterverwarming !
Nadat het tapwater op de huidige geldige gewenste
temperatuur opgewarmd is, wordt de warmwaterboiler
voor de opgegeven duur niet verwarmd. Dit geldt ook
dan als binnen deze periode de boilertemperatuur
onder de inschakelwaarde daalt.

Instelwaarde in min

Opmerking
Als de ingestelde blokkeertijd bij hoog tapwaterverbruik te lang gekozen wordt, daalt de boilertemperatuur evt. te sterk.
■ Als ”Max. onderbreking tapwateropwarming
6061” korter ingesteld is dan ”Blokkeertijd tapwaterverwarming 6060”: De ingestelde blokkeertijd is
niet effectief. Zoverre de uitschakeltemperatuur voor
de warmwaterboiler onderschreden is, start de tapwateropwarming na afloop van ”Max. onderbreking
tapwateropwarming 6061”. Dit geldt ook dan als de
inschakeltemperatuur voor de tapwateropwarming
niet onderschreden is.

6061 Max. onderbreking tapwaterverwarm. !
Nadat het tapwater op de huidige geldige gewenste
temperatuur opgewarmd is, wordt de warmwaterboiler
na de opgegeven duur in elk geval verwarmd. Dit geldt
ook dan als binnen deze periode de boilertemperatuur
niet onder de inschakelwaarde daalt.

Instelwaarde in min

5837029
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Parametergroep zonne-energie
Parametergroep oproepen
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

3. ”Zonnes.”
4. Parameter kiezen.

2. ”Codeerniveau 1”

7A00 Type solarregeling !
Waarde Betekenis
”0”

Geen zonneregeling voorhanden

”1”

Niet instellen!

”2”

Niet instellen!

”3”

Zonneregelingsmodule, type SM1
Parameter ”C0xx” instellen.

”4”

Niet instellen!

C0xx parameters solarregelingsmodule, type SM1 !
Montage- en servicehandleiding ”zonneregelingsmodule, type SM1”

5837029
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Deze parameters zijn alleen zichtbaar als de solarregelingsmodule, type SM1 aan de warmtepomp aangesloten en vrijgegeven is (”Type solarregeling 7A00”
op ”3”).
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Parametergroep extra elektrische verwarming
Parametergroep oproepen
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

3. ”Elektrische verwarming”
4. Parameter kiezen.

2. ”Codeerniveau 1”

7900 Vrijgave verwarmingswater-doorstroomtoestel !
Als een verwarmingswater-doorstroomtoestel in de
aanvoer van het secundaire circuit is ingebouwd, moet
dat verwarmingswater-doorstroomtoestel worden vrijgegeven.
Waarde

Betekenis

”0”

Verwarmingswater-doorstroomtoestel is nog
niet vrijgegeven.

!

”1”

Verwarmingswater-doorstroomtoestel is vrijgegeven.

!
Parameter

Opgelet
De verwarmingswaterdoorstromer
wordt niet ingeschakeld, ook niet bij
vorstbescherming van de installatie.
Opdat de verwarmingswaterdoorstromer voor de vorstbescherming van de
installatie kan worden ingeschakeld, instelwaarde ”1” kiezen.

Waarde

Betekenis

”2”

Niet instellen! Verwarmingswater-doorstroomtoestel is nog niet vrijgegeven. Wordt automatisch ingesteld, als aanvraag ”Secundair
circuit gevuld?” met ”Nee” werd bevestigd.

”3”

Niet instellen! Verwarmingswater-doorstroomtoestel is vrijgegeven. Wordt automatisch ingesteld, als aanvraag ”Secundair circuit gevuld?” met ”Ja” werd bevestigd.

”4”

Niet instellen!

Het verwarmingswater-doorstroomtoestel kan voor de
tapwateropwarming en/of voor de kamerverwarming
worden gebruikt. Hiervoor zijn bovendien de volgende
vrijgaven vereist:
■ Tapwaterverwarming: ”Vrijgave elek. verwarmingen voor warmwaterbereiding 6015”
■ Kamerverwarming: ”Vrijgave verwarmingswaterdoorstroomtoestel voor kamerverwarming 7902”

Opgelet
Onvoldoende watervulling van het secundaire circuit leidt tot oververhitting
van het verwarmingswater-doorstroomtoestel. Daardoor worden het verwarmingswater-doorstroomtoestel en de
veiligheidstemperatuurbegrenzer beschadigd.
Installatie voor de vrijgave van de verwarmingswaterdoorstromer volledig
vullen en ontluchten.

5837029

Opmerking
Nadat de instelwaarde ”1” met OK geselecteerd wordt, verschijnt bij sommige warmtepompen de aanvraag ”Secundair circuit gevuld?”.
De verwarmingswaterdoorstromer wordt enkel dan vrijgegeven als deze aanvraag
met ”Ja” bevestigd wordt. Anders wordt de
instelwaarde op ”2” gezet en de verwarmingswaterdoorstromer is niet vrijgegeven.
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7901 Vrijgave elek. verwarmingen voor warmwaterbereiding !
Geldt enkel voor volgwarmtepompen van een warmtepompcascade.
Als de gewenste boilertemperatuur met de warmtepompen van de warmtepompcascade niet kan worden
bereikt, kan het verwarmingswater-doorstroomtoestel
van de volgwarmtepomp bijgeschakeld worden.
Voorwaarde: ”Vrijgave verwarmingswater-doorstroomtoestel 7900” op de volgwarmtepomp staat
op ”1”.

Waarde

Betekenis

”0”

Verwarmingswater-doorstroomtoestel van de
volgwarmtepomp is niet voor de tapwaternaverwarming vrijgegeven. Het verwarmingswater-doorstroomtoestel wordt alleen voor vorstbescherming van de warmwaterboiler ingeschakeld.

”1”

Het verwarmingswater-doorstroomtoestel is
voor tapwaternaverwarming vrijgegeven.

7902 Vrijgave verwarmingswater-doorstromer voor kamerverw.
Als de gewenste aanvoertemperatuur met de warmtepomp alleen niet wordt bereikt, kan automatisch een
verwarmingswater-doorstroomelement dat in de aanvoer van het secundaire circuit is geplaatst voor de
ruimteverwarming worden bijgeschakeld.
Opmerking
Het verwarmingswater-doorstroomtoestel moet met de
parameter ”Vrijgave verwarmingswater-doorstroomtoestel 7900” afzonderlijk worden vrijgegeven.

Waarde

Betekenis

”0”

CV-water-doorstroomtoestel is voor kamerverwarming vrijgegeven

”1”

Verwarmingswater-doorstroomelement is vrijgegeven voor de ruimteverwarming.

Geldt alleen voor ruimteverwarming.
In de ingestelde periode schakelt het verwarmingswater-doorstroomtoestel onder de volgende omstandigheden niet in:
■ Na een verandering van de werkingsstatus
■ Na het omschakelen van de tapwaterverwarming
naar kamerverwarming

Opmerking
Alleen bij heel hoge warmtebehoefte schakelt de regeling het verwarmingswater-doorstroomtoestel ook binnen de ingestelde inschakelvertraging in, bijv. voor de
vorstbescherming.
Instelwaarde in min

De warmtepompregeling berekent in deze periode niet
de voor een inschakeling doorslaggevende vermogensintegraal (integraal uit duur en hoogte van de
afwijking van de gewenste temperatuur van de werkelijke waarde).

7907 Max. vermogen verwarmingswaterdoorstromer !
Betekenis

”1”

Vermogenstrap 1, bijvoorbeeld circa 3 kW

”2”

Vermogenstrap 2, bijvoorbeeld circa 6 kW

”3”

Trap 1 en 2 gelijktijdig, bijvoorbeeld circa
9 kW

5837029

Waarde
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7905 Inschakelvertraging verwarmingswaterdoorstromer !

Parametergroep extra elektrische verwarming
790A Vermogen voor verw.water- doorstr. bij ext. blokkering !
Waarde

Betekenis

”0”

Het CV-water-doorstroomtoestel blijft tijdens
de blokkering door het energiebedrijf uitgeschakeld, behalve bij vorstbescherming.

”1”

Vermogenstrap 1, bijvoorbeeld circa 3 kW

”2”

Vermogenstrap 2, bijvoorbeeld circa 6 kW

”3”

Trap 1 en 2 gelijktijdig, bijvoorbeeld circa
9 kW

790B Bivalentietemperatuur verwarmingswater-doorstroomtoestel !
Boven de bivalentietemperatuur schakelt de warmtepompregeling het verwarmingswater-doorstroomtoestel alleen onder de volgende voorwaarden in:
■ Tapwaternaverwarming met verwarmingswater-doorstroomtoestel is vereist (”Vrijgave elek. verwarmingen voor warmwaterbereiding 6015”).
■ Warmtepomp is defect.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

5837029

Parameter

Temperatuurgrens voor de kamerverwarming met verwarmingswater-doorstroomtoestel.
Als de gedempte buitentemperatuur (langetermijngemiddelde) onder de bivalentietemperatuur daalt, geeft
de warmtepompregeling de werking met het verwarmingswater-doorstroomtoestel vrij.
Voorwaarde: De warmtepomp en/of andere warmtebronnen kunnen niet alleen aan de warmtevraag voldoen.
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Parametergroep interne hydraulica
Parametergroep oproepen
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

3. ”Interne hydraulica”
4. Parameter kiezen.

2. ”Codeerniveau 1”

7300 Warmtepomp voor bouwwarmte !
Vrijgave van de warmtepomp voor de estrikdroging.
Op basis van het hoge energieverbruik bij de estrikdroogfunctie wordt de warmtepomp vaak samen met
een verwarmingswater-doorstroomtoestel ingezet. Dit
leidt tot een hoog stroomverbruik.
Daarom de estrikdroging zoveel mogelijk met de
warmtepomp afdekken. Extra verwarmingen, bijv. verwarmingswater-doorstroomtoestel, evt. nog niet vrijgeven.

■

■

:
Als de warmtepomp niet gebruiksklaar is (bijv. primair circuit is nog niet gereed), moet deze functie
op ”0” (toestand bij levering) zijn gezet.
Als de warmtepomp voor de estrikdroging wordt
gebruikt, rekening houden met de belasting van de
sondes.

Opmerking
Als een ventilatietoestel aan de warmtepompregeling
aangesloten is, wordt automatisch ”Intensieve werking” ingeschakeld.
Waarde

Betekenis

”0”

Warmtepomp wordt niet voor de estrikdroging
gebruikt.

”1”

Warmtepomp wordt voor de estrikdroging gebruikt.

Temperatuur-tijd-profiel voor estrikdroging (CH: droging ondervloer).

!

■
■

■

■

Het ”Tijdprogramma voor estrikdroging 7303”
werkt parallel bij alle verwarmingscircuits.
Opdat de warmtepomp voor de estrikdroging ingeschakeld wordt, moet ”Warmtepomp voor bouwwarmte 7300” op ”1” staan.
Nadat een temperatuur-tijd-profiel gekozen is, begint
de estrikdroging onmiddellijk met de gewenste aanvoertemperatuur van de 1e dag. In het basismenu
wordt ”Estrikdroging” weergegeven. De volgende
dag wordt nogmaals de gewenste aanvoertemperatuur van de 1e dag ingesteld.
Met de parameter ”Estrikprogramma startdag
7378” kan ingesteld worden op welke positie van het
temperatuur-tijd-profiel de startdag moet liggen.
Met de parameter ”Estrikprogramma einddag
7379” kan ingesteld worden op welke positie van het
temperatuur-tijd-profiel de laatste dag moet liggen.

Het estrikprogramma duurt max. 31 dagen plus de
resterende uren van de startdag.
Het resterend aantal dagen voor de estrikdroging
kan eveneens worden opgevraagd (”Estrikdroging
dagen”). Voor de estrikdroging worden max.
32 dagen getoond.
Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”

■

Na een stroomonderbreking of nadat de warmtepompregeling uit- en weer ingeschakeld werd, wordt
het gekozen temperatuur-tijd-profiel weer voortgezet.
Als het temperatuur-tijd-profiel volledig is afgelopen
of via het profiel ”0” is afgebroken, zal de warmtepomp het eerder ingestelde werkingsprogramma
voortzetten.
De temperatuur-tijd-profielen 7 tot en met 12 regelen
op de maximale aanvoertemperatuur.
De gewenste aanvoertemperatuur van het CV-circuit
is op ”Max. aanvoertemperatuur verwarmingscircuit 200E” begrensd, ook wanneer het temperatuurtijd-profiel voor een hogere waarde zorgt.
Als het verwarmingswater-doorstroomtoestel voor
estrikdroging wordt ingeschakeld, stijgt het stroomverbruik.

■

■
■

■

5837029

■

Opgelet
Hoge aanvoertemperaturen in het vloerverwarmingcircuit leiden tot een oververhitting van de
estrik en tot schade aan het gebouw.
In de aanvoer van het vloerverwarmingcircuit
een temperatuurbewaker voor het begrenzen
van de maximumtemperatuur inbouwen.

■
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7303 Tijdprogramma voor estrikdroging !

Parametergroep interne hydraulica
7303 Tijdprogramma voor estrikdroging ! (vervolg)
Opmerking
De voorwaarden van EN 1264-4 respecteren. Het protocol dat door het installatiebedrijf wordt opgesteld,
moet de volgende informatie over het verwarmen
bevatten:
■ Verwarmingsgegevens met de desbetreffende aanvoertemperaturen
■ Bereikte maximale aanvoertemperatuur
■ Bedrijfstoestand en buitentemperatuur bij overdracht
Waarde

Temperatuur-tijd-profiel
ϑ/°C Gewenste aanvoertemperatuur in °C
t/d Tijd in dagen

”0”

Geen temperatuur-tijd-profiel
Het actuele temperatuur-tijd-profiel wordt geannuleerd. De verwarmings- of koelwerking
wordt voortgezet.

”1”

Temperatuur-tijd-profiel 1 (volgens
EN 1264-4)

Waarde

Temperatuur-tijd-profiel
ϑ/°C Gewenste aanvoertemperatuur in °C
t/d Tijd in dagen

”4”

Temperatuur-tijd-profiel 4
ϑ/°C
50
40
30
20
10
1

”5”

”2”

5

10

15

20

25

”6”

1

”3”

5

10

15

20

25

30

t/d

1

5

10

15

20

25

30

30

t/d

5

10

15

20

25

30

t/d

Temperatuur-tijd-profiel 6

1

5

10

15

20

25

30 t/d

”7”

Constante-temperatuurprogramma
Periode: 5 dagen

”8”

Constante-temperatuurprogramma
Periode: 10 dagen

”9”

Constante-temperatuurprogramma
Periode: 15 dagen

”10”

Constante-temperatuurprogramma
Periode: 20 dagen

”11”

Constante-temperatuurprogramma
Periode: 25 dagen

”12”

Constante-temperatuurprogramma
Periode: 30 dagen

Temperatuur-tijd-profiel 3 (volgens ÖNORM)
ϑ/°C
50
40
30
20
10

25

t/d

730C Aanvoertemperatuur bij externe vraag !
Gewenste aanvoertemperatuur voor het secundair circuit bij externe aanvraag van de warmtepomp, onafhankelijk van de werkelijke waarde van ruimtetemperatuur of buitentemperatuur.

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

5837029
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ϑ/°C
50
40
30
20
10

20

ϑ/°C
50
40
30
20
10

t/d

Temperatuur-tijd-profiel 2 (volgens ZV parket
en vloertechniek)

15

Temperatuur-tijd-profiel 5

1

30

10

ϑ/°C
50
40
30
20
10

ϑ/°C
50
40
30
20
10
1

5
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Parametergroep interne hydraulica
730D Vrijgave 3-weg-omschakelklep verwarmen/WW !
Als in het secundaire circuit één pomp en één 3-wegomschakelklep worden geplaatst voor de omschakeling tussen tapwateropwarming en kamerverwarming,
moet de parameter ”Vrijgave 3-weg-omschakelklep
verwarmen/WW 730D” op ”1” staan.
Bij het gebruik van 2 pompen (secundaire pomp en circulatiepomp voor boilerverwarming) deze parameter
op ”0” zetten.

Waarde

Betekenis

”0”

■
■

■

”1”

■
■

3-weg-omschakelklep is niet voorhanden.
Tapwateropwarming vindt hydraulisch gescheiden plaats van de kamerverwarming
via de circulatiepomp voor de boilerverwarming (aan verwarmingswaterzijde).
Secundaire pomp is bij tapwateropwarming
uitgeschakeld.
3-weg-omschakelklep is voorhanden
Secundaire pomp is bij tapwateropwarming
ingeschakeld.

730E Inschakeldrempel !
Inschakeldrempel voor verwarmingswater-doorstroomtoestel en volgwarmtepomp

Sterkte van de vermogensaanpassing van modulerende warmtepompen

Om het direct inschakelen van de extra warmtebron bij
kortstondig onderschrijden van de gewenste temperatuur te vermijden, gebruikt de warmtepompregeling als
inschakelcriterium de vermogensintegraal. Deze integraal wordt uit de duur en hoogte van de afwijking van
de werkelijke aanvoertemperatuur t.o.v. de gewenste
aanvoertemperatuur gevormd. De vermogensintegraal
is het grijze vlak tussen het verloop van de werkelijke
aanvoertemperatuur en de lijn van de gewenste aanvoertemperatuur. Daarom is de eenheid van de vermogensintegraal K·min.

Modulerende warmtepompen worden bij grote afwijkingen van de gewenste aanvoertemperatuur in het
secundaire circuit op een compressorvermogen van
100 % geregeld, bijv. Vitocal 300-A. Pas als deze afwijking geringer is, wordt het compressorvermogen verminderd.
De ingestelde waarde geeft de sterkte van de vermindering aan. Een grote waarde zorgt voor een sterke
vermindering.

A
B
t

Afb. 57
A Gewenste aanvoertemperatuur
B Werkelijke aanvoertemperatuur
C Vermogensintegraal

Voor ”active cooling” moet in de weersafhankelijke
koelwerking de gewenste aanvoertemperatuur overschreden zijn. Tegelijk moet het integraal uit werkelijke
aanvoertemperatuur t.o.v. gewenste waarde de ingestelde waarde overschrijden. Uit deze integraal wordt
ook het hiervoor vereiste compressorvermogen berekend.
Instelwaarde in K·min

Opmerking
Het regelingsinterne lastmanagement beslist volgens
economische en ecologische inzichten of het verwarmingswater-doorstroomtoestel of een volgwarmtepomp ingeschakeld wordt.

730F Vermogen compressor bij min. buitentemperatuur !

5837029

Bij warmtepompen met prestatiegeregelde compressoren: Opgavewaarde voor het compressorvermogen.

Om ervoor te zorgen dat het regelgedrag van de vermogensregeling verbetert, wordt de compressor in de
startfase op een constante vermogenswaarde geregeld.
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C

Inschakeldrempel voor ”active cooling” in de
weersafhankelijke koelwerking

Parametergroep interne hydraulica
730F Vermogen compressor bij min.… (vervolg)
Voor min. en max. buitentemperatuur kan deze vermogenswaarde gescheiden opgegeven worden. Vermogenswaarden voor temperaturen daartussen ontstaan
door lineaire interpolatie.

Opmerking
”Vermogen compressor bij min. buitentemperatuur
730F” hoger instellen dan ”Vermogen compressor
bij max. buitentemperatuur 7310”.
Instelwaarde in %

7310 Vermogen compressor bij max. buitentemperatuur !
Bij warmtepompen met prestatiegeregelde compressoren: Opgavewaarde voor het compressorvermogen.
Om ervoor te zorgen dat het regelgedrag van de vermogensregeling verbetert, wordt de compressor in de
startfase op een constante vermogenswaarde geregeld.
Voor min. en max. buitentemperatuur kan deze vermogenswaarde gescheiden opgegeven worden. Vermogenswaarden voor temperaturen daartussen ontstaan
door lineaire interpolatie.

Opmerking
”Vermogen compressor bij min. buitentemperatuur
730F” hoger instellen dan ”Vermogen compressor
bij max. buitentemperatuur 7310”.
Instelwaarde in %

7319 Toerent. CV-circ.pompen !
Met de ingestelde waarde wordt het aantal cycli in
24 uur bij 10 °C weergegeven. Bij dalende buitentemperatuur verhoogt de warmtepompregeling het pulsaantal afhankelijk van de buitentemperatuur lineair.
Onder –10 °C loopt de circulatiepomp permanent.
Opmerking
Bij instelwaarde ”0” is de gefaseerde werking uitgeschakeld.

De fasering is alleen actief als de buitentemperatuur
–10 °C overschreden heeft.

A

B

Instelwaarde in %

A
t

C
D

Afb. 58
A
B
C
D

Circulatiepomp AAN
Circulatiepomp UIT
Inschakelduur voor 1 cyclus
Cyclustijd

7340 Gebruikswijze secundaire pomp !
Aansturing van de secundaire pomp en soort toerentalregeling
236
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In de gefaseerde werking worden volgende circulatiepompen cyclisch in- en uitgeschakeld. Hierdoor reduceert in vergelijking met de permanente werking het
energieverbruik.
■ Alle CV-pompen bij verwarmingsinstallaties met buffer
■ Secundaire pomp bij verwarmingsinstallaties zonder
buffer

Parametergroep interne hydraulica
7340 Gebruikswijze secundaire pomp ! (vervolg)
Waarde

Betekenis
Kamerverwarming

Tapwaterverwarming

”0”

Geen aansturing via PWM-signaal, bijv. bij standaard circulatiepomp (getrapt)

”1”

Aansturing via PWM-signaal:
Standaardwerking: 100 %/0 %

Aansturing via PWM-signaal:
Opgegeven toerental 100 %

”2”

Aansturing via PWM-signaal:
Werking met vast ingesteld toerental

Aansturing via PWM-signaal:
Opgegeven toerental 100 %

”3”

Aansturing via PWM-signaal:
Aansturing via PWM-signaal:
Toerental wordt via een vermogensregeling
Opgegeven toerental 100 %
(PID-regelaar) aangepast, zodat zich in het
secundaire circuit een constante temperatuurspreiding instelt.

”4”

Aansturing via PWM-signaal:
Toerentalregeling zoals bij ”3”

Aansturing via PWM-signaal:
Zonder boilerlaadsysteem: Gebruikswijze
wordt via ”Gebruikswijze boilerlaadpomp
6020” ingesteld.
■ Met boilerlaadsysteem: Opgegeven toerental
100 %
■

”5”

: Regeling op constant debiet in het secundair circuit

”6”

: Regeling op constant debiet in het secundair circuit: Het momentele gewenste debiet is afhankelijk van het compressortoerental.

7343 Nominaal vermogen secundaire pomp (PWM) ?

Instelling ”7340”

Betekenis ”7343”

”2”

Toerentalrichtlijn voor de werking met
vast toerental

”3”

Startwaarde voor toerentalregeling

Opmerking
Na het inschakelen van de compressor wordt de
secundaire pomp met de ingestelde waarde aangestuurd.
Instelwaarde in %

Parameter

Betekenis is afhankelijk van de instelling ”Werkmodus
secundaire pomp 7340”.

”4”

734A Nom. vermogen CV-pomp VC2
Enkel in combinatie met inbouwset met mengklep
(”Type opbouwset 7044” op ”1”):
Het nominaal vermogen van de in de inbouwset met
mengklep inbegrepen circulatiepomp voor het verwarmingscircuit M2/VC2 kan worden vermeld. Hiervoor
het vereiste debiet bepalen. Vervolgens het nominaal
vermogen conform de pompkarakteristiek instellen.

Opmerking
Met de instelwaarde ”0” is de vermogensregeling
uitgeschakeld. De circulatiepomp wordt niet ingeschakeld.
■ Om debietverschillen te vermijden, wordt het min.
toerental van de secundaire pomp automatisch op
de hier ingestelde waarde voor de verwarmingscircuitpomp M2/VC2 aangepast.

■

5837029

Instelwaarde in %
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Parametergroep interne hydraulica
735A Pomptype secundair circuit !
Fabrikant van de secundaire pomp: Vereist om werkingsgegevens van de circulatiepomp in de warmtepompregeling te verwerken.

Waarde

Betekenis

”0”

Wilo

”1”

Grundfos

7365 Aanlooptijd HR-circulatiepomp !
Als voor de tapwaterverwarming en voor de kamerverwarming telkens 1 HR-circulatiepomp ingezet wordt:
Om hoge startstromen te vermijden, laten HR-circulatiepompen het vermogen na het inschakelen stapsgewijs stijgen. Daardoor is het debiet in de startfase erg
laag.
Als tijdens het ontdooiproces tussen kamerverwarming
en tapwateropwarming omgeschakeld wordt, kan de
temperatuur in de condensor door de grote warmteonttrekking bij een gering debiet sterk dalen. Opdat de
condensor daarbij niet zou bevriezen, kan het debiet in
het secundair circuit door het nalopen van de voor het
omschakelen actieve circulatiepomp gegarandeerd
worden.

Met de ingestelde waarde wordt deze naloopduur
ingesteld.
Instelwaarde in s

7378 Estrikprogramma startdag !

Opmerking
Opdat de warmtepomp voor de estrikdroging ingeschakeld wordt, moet ”Warmtepomp voor bouwwarmte 7300” op ”1” staan.

Voorbeeld:
Bij instelwaarde ”4” begint de estrikdroging onmiddellijk met de gewenste aanvoertemperatuur van de
4e dag: Zie temperatuur-tijd-profiel in afb. 59.
Als ”Estrikprogramma einddag 7379” op ”0” staat,
duurt de estrikdroging slechts 27 i.p.v. 31 dagen.
A

C

50
40
30
20
10
1

5

10

15

20

25

30 B

Afb. 59
A Gewenste aanvoertemperatuur
B Dagen
C Startdag: ”Estrikprogramma startdag 7378”

= ”4”
Instelwaarde is de startdag.

7379 Estrikprogramma einddag !
Nadat het temperatuur-tijd-profiel met ”Tijdprogramma voor estrikdroging 7303” gekozen werd,
begint de estrikdroging onmiddellijk.
238
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Nadat het temperatuur-tijd-profiel met ”Tijdprogramma voor estrikdroging 7303” gekozen werd,
begint de estrikdroging onmiddellijk.
Met de parameter ”Estrikprogramma startdag 7378”
kan ingesteld worden op welke positie van het temperatuur-tijd-profiel de startdag moet liggen.

Parametergroep interne hydraulica
7379 Estrikprogramma einddag ! (vervolg)
Met de parameter ”Estrikprogramma einddag 7379”
kan ingesteld worden op welke positie van het temperatuur-tijd-profiel de laatste dag van het estrikprogramma moet liggen.

Instelwaarde is de laatste dag van het estrikprogramma.

Opmerking
Opdat de warmtepomp voor de estrikdroging ingeschakeld wordt, moet ”Warmtepomp voor bouwwarmte 7300” op ”1” staan.
Voorbeeld:
Bij instelwaarde ”25” eindigt de estrikdroging op de
25e dag van het temperatuur-tijd-profiel: zie afb. 60.
Als ”Estrikprogramma startdag 7378” op ”0” staat,
duurt de estrikdroging slechts 26 i.p.v. 31 dagen.
C

A
50
40
30
20
10
1

5

10

15

20

25

30 B

Afb. 60
A Gewenste aanvoertemperatuur
B Dagen
C Laatste dag van het estrikprogramma: ”Estrikpro-

5837029
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gramma einddag 7379” = ”25”
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Parametergroep primaire bron
Parametergroep oproepen
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

3. ”Primaire bron”
4. Parameter kiezen.

2. ”Codeerniveau 1”

7400 Werkmodus primaire bron !

/

Aansturing van de toerentalregeling voor de primaire
pomp of ventilator

Waarde

Betekenis

”0”

Geen toerentalregeling, bijv. bij standaard circulatiepomp (getrapt)

”1”

PWM-signaal van regelaar- en sensorprintplaat (stekker aa:DA)

”2”

Aansturing via PWM-signaal van regelaar- en
sensorprintplaat (stekker aa:DA)

”3”

Aansturing via analoog spanningssignaal van
de koelcircuitregelaar (0 tot 10 V)

Waarde

Betekenis

”0”

Regeling op constant toerental

”1”

Toerentalregeling afhankelijk van de vermogenslijn van de compressor

”2”

Toerentalregeling afhankelijk van de karakteristiek buitentemperatuur—compressorvermogen

”3”

/ : Toerentalregeling afhankelijk van het
verschil tussen primaire intrede- en primaire uittredetemperatuur (PID-regeling).
: Niet instellen!

”4”

: Regeling op constant debiet in het primair
circuit

”5”

: Regeling op constant debiet in het primair
circuit: Het momentele gewenste debiet is
afhankelijk van het compressortoerental
en de aanvoertemperatuur van het primair circuit.

7401 Regelstrategie primaire bron !

Parameter

Regelstrategie voor de ventilatoren of de primaire
pomp.
Voorwaarde: Ventilator of primaire pomp is toerentalgeregeld (”Werkmodus primaire bron 7400” op ”1”).

745A Pomptype primair circuit !
Waarde

Betekenis

”0”

Wilo

”1”

Grundfos

5837029

Fabrikant van de primaire pomp: Vereist om werkingsgegevens van de circulatiepomp in de warmtepompregeling te verwerken.
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Parametergroep primaire bron
7470 Min. intredetemperatuur primair circuit bij werking !
Als de aanvoertemperatuur primair circuit (brineingang in de warmtepomp) tijdens de werking van de
warmtepomp de ingestelde waarde niet bereikt, wordt
het compressortoerental afhankelijk van deze onderschrijding naar beneden afgesteld. Als hierbij het min.
compressortoerental bereikt is, schakelen de compressor en de primaire pomp na de ”Activeringsvertraging sondebeveiliging 7471” uit.

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

7471 Activeringsvertraging sondebeveiliging !
Instelwaarde in s

5837029

Parameter

Als de aanvoertemperatuur primair circuit (brineingang in de warmtepomp) tijdens de werking van de
warmtepomp de ”Min. intredetemperatuur primair
circuit bij werking 7470” niet bereikt, wordt het compressortoerental afhankelijk van deze onderschrijding
naar beneden afgesteld. Als hierbij het min. compressortoerental bereikt is, schakelen de compressor en de
primaire pomp na de ingestelde duur uit.
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Parametergroep buffer
Parametergroep oproepen
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

3. ”Buffer”
4. Parameter kiezen.

2. ”Codeerniveau 1”

7200 Vrijgave buffer/ open/geslotenverdeler !
Opmerking
In combinatie met een inbouwset met mengklep kan
geen buffer worden gecontroleerd (”Type opbouwset
7044” op ”1”). In dit geval heeft deze parameter geen
effect.
Waarde

Betekenis

”0”

Buffer of open verdeler is niet aanwezig.

”1”

Buffer of open verdeler is aanwezig:
gelijktijdige voorziening van max. 3 aangesloten verwarmingscircuits bij kamerverwarming
■ koelen via max. 1 verwarmings-/koelcircuit
of 1 afzonderlijk koelcircuit
■ Bij koeling wordt de verwarmingswaterbuffer door een hydraulische bypassschakeling
overbrugd.

Waarde

Betekenis

”2”

Verwarmings-/koelwaterbuffer is aanwezig:
gelijktijdige voorziening van max. 3 aangesloten verwarmings-/koelcircuits bij kamerverwarming
Of
■ gelijktijdige voorziening van max. 3 aangesloten verwarmings-/koelcircuits bij kamerkoeling
■ Geen koeling via afzonderlijk koelcircuit
■ Manueel omschakelen tussen verwarming
en koeling van de verwarmings-/koelwaterbuffer met ”Modus buffer 721F”
■

■

”3”

Niet instellen!

”4”

Niet instellen!

”5”

Niet instellen!

7202 Temp. in werkingsstatus constante waarde voor buffer !
Geldt enkel voor kamerverwarming in combinatie met
verwarmingswaterbuffer of verwarmings-/koelwaterbuffer.
De temperatuur kan niet hoger worden ingesteld
dan ”Max. temperatuur buffer 7204”.

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

7203 Hysterese temperatuur verwarming buffer !
De ingestelde waarde bepaalt bij welke afwijking van
de gewenste buffertemperatuur (afhankelijk van de
werkingsstatus) de buffer wordt verwarmd.
Opmerking
Voor installatieschema 1 en 2 is deze functie uitsluitend beschikbaar, wanneer ”Vrijgave buffer/ open/
gesloten verdeler 7200” op ”1” of ”2” is ingesteld.
5837029

Parameter

Opmerking
Alleen in combinatie met Installatieschema 1
en 2 instellen. Bij de installatieschema's 3 tot
10 is een buffer vereist en vooraf ingesteld.
Niet instellen bij installatieschema 11.

Opmerking
Alleen in combinatie met Installatieschema
1 tot 10.
Niet instellen bij installatieschema 11.
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7203 Hysterese temperatuur verwarming buffer ! (vervolg)
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

t
Afb. 61
A Gewenste buffertemperatuur
B ”Hysterese temperatuur verwarming buffer

7203”
C Verwarming buffer UIT
D Verwarming buffer AAN

7204 Max. temperatuur buffer !
Als de buffertemperatuur de ingestelde waarde bereikt,
eindigt de verwarming van de buffer.

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

Opmerking
Voor installatieschema 1 en 2 is deze functie uitsluitend beschikbaar, wanneer ”Vrijgave buffer/
open/gesloten verdeler 7200” op ”1” of ”2” is
ingesteld.
■ Als de hier aangegeven waarde onder de ”Max.
aanvoertemperatuur verwarmingscircuit
200E ”ligt, kan een aangesloten CV-circuit bij grote
warmtevraag misschien niet worden voorzien van de
berekende aanvoertemperatuur.
Parameter

■

7205 Uitschakeloptimalisering verwarming buffer !
De uitschakeloptimalisering zorgt ervoor dat de temperatuur in de buffer aan het einde van elke periode met
de werkingsstatus ”Normaal” de momenteel geldige
gewenste waarde bereikt heeft.
Waarde

Betekenis

”0”

Uitschakeloptimalisering niet actief

”1”

Uitschakeloptimalisering actief

Opmerking
Bij de installatieschema's 1 en 2 is de uitschakeloptimalisering alleen beschikbaar als ”Vrijgave buffer/
open/gesloten verdeler 7200” op ”1” of ”2” ingesteld is.

7208 Temperatuurgrens werkingsmodus constante voor buffer !
Wanneer deze temperatuurgrens weer met 0,5 K (hysterese) is onderschreden, wordt automatisch de werking van de buffer in de werkingsmodus ”Constante”
voortgezet.

5837029

Als de gedempte buitentemperatuur (langdurige
gemiddelde) boven deze temperatuurgrens stijgt, blokkeert de warmtepompregeling de werkingsstatus ”Constante ”(bijv. in de zomer). De buffer wordt
alleen nog tot de gewenste temperatuur voor de werkingsmodus ”Normaal” verwarmd.
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7208 Temperatuurgrens werkingsmodus constante… (vervolg)
Opmerking
Voor installatieschema 1 en 2 is deze functie uitsluitend beschikbaar, wanneer ”Vrijgave buffer/ open/
gesloten verdeler 7200” op ”1” of ”2” is ingesteld.

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

7209 Uitschakelhysterese verwarmingswaterbuffer !
Als de gewenste buffertemperatuur met de ingestelde
hysterese overschreden wordt, wordt de verwarming
van de buffer beëindigd.
Welke temperatuursensor voor het uitschakelen
gebruikt wordt, hangt van de actieve werkingsstatus in
het ”Tijdprogramma verwarmingswaterbuffer” af.

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

De werkingsstatus ”Constante” kan voor de buffer
geblokkeerd worden als er geen warmtevraag door
één van de aangesloten verwarmingscircuits voorhanden is. In dit geval wordt de buffer alleen op de
gewenste temperatuur voor de werkingsstatus ”Normaal” verwarmd.

Waarde

Betekenis

”0”

Werkingsstatus ”Constante” wordt conform
het ”Tijdprogramma buffer” ingeschakeld,
onafhankelijk van het feit of een warmtevraag
van de CV-circuits actief is.

De warmtevraag van een CV-circuit is in de volgende
gevallen aanwezig:
■ In het ”Tijdprog. verwarmen” of ”Tijdprog. ””verwarmen/koelen” is een periode actief.
■ Kamerverwarming voor de vorstbescherming is ingeschakeld (werkingsstatus ”Standby”).

”1”

Werkingsstatus ”Constante” wordt alleen ingeschakeld als voor één van de aangesloten
CV-circuits een warmtevraag actief is.

721F Modus buffer

Opmerking
Voor installatieschema 1 en 2 is deze functie uitsluitend beschikbaar, wanneer ”Vrijgave buffer/ open/
gesloten verdeler 7200” op ”1” of ”2” is ingesteld.

/

Alleen voor installatie met verwarmings-/koelwaterbuffer (”Vrijgave buffer/ open/gesloten verdeler 7200”
op ”2”):

Waarde

Betekenis

”0”

Kamerverwarming is vrijgegeven.

”1”

Kamerkoeling is vrijgegeven.

7220 Temperatuur in modus "Vaste waarde voor koelbuffer" !
Alleen voor installatie met verwarmings-/koelwaterbuffer (”Vrijgave buffer/ open/gesloten verdeler 7200”
op ”2”):

/

Opmerking
De temperatuur kan niet lager worden ingesteld
dan ”Min. temperatuur koelwaterbuffer 722A”.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

5837029
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720A Modus vaste waarde alleen bij warmtevraag !
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7223 Uitschakelhysterese koelwaterbuffer !
Alleen voor installatie met verwarmings-/koelwaterbuffer (”Vrijgave buffer/ open/gesloten verdeler 7200”
op ”2”):
De ingestelde waarde bepaalt bij welke afwijking van
de gewenste buffertemperatuur (afhankelijk van de
werkingsstatus) de koeling van de verwarmings-/koelwaterbuffer wordt uitgeschakeld.

/

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

A

B

C
D
t

Afb. 62
”Inschakelhysterese koelwaterbuffer 722B”
Gewenste buffertemperatuur
”Uitschakelhysterese koelwaterbuffer 7223”
Koeling verwarmings-/koelwaterbuffer AAN
Koeling verwarmings-/koelwaterbuffer UIT

722A Min.temperatuur koelwaterbuffer !
Alleen voor installatie met verwarmings-/koelwaterbuffer (”Vrijgave buffer/ open/gesloten verdeler 7200”
op ”2”):
Deze parameter heeft gelijktijdig 2 functies:
Uitschakeltemperatuur voor de koeling van de verwarmings-/koelwaterbuffer
Als de buffertemperatuur 1 K onder de ingestelde
waarde ligt, wordt de verwarmings-/koelwaterbuffer
niet meer gekoeld. De vorstbeschermingsfunctie is
actief.

/
De ingestelde waarde is de onderste begrenzing voor
de gewenste buffertemperatuur.
Opmerking
Als de hier ingestelde waarde boven de ”Min. aanvoertemperatuur koeling 2033” ligt, kan een aangesloten verwarmings-/koudecircuit bij grote koelvraag
misschien niet worden voorzien van de berekende
aanvoertemperatuur.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

Onderste grens voor gewenste buffertemperatuur
De gewenste buffertemperatuur bij kamerkoeling is de
laagste gewenste aanvoertemperatuur van alle aangesloten verwarmings-/koelcircuits of is door ”Temperatuur in modus Constante voor koelbuffer 7220”
ingesteld.

5837029

722B Inschakelhysterese koelwaterbuffer !

/

Alleen voor installatie met verwarmings-/koelwaterbuffer (”Vrijgave buffer/ open/gesloten verdeler 7200”
op ”2”):
De ingestelde waarde bepaalt bij welke afwijking van
de gewenste buffertemperatuur (afhankelijk van de
werkingsstatus) de koeling van de verwarmings-/koelwaterbuffer wordt ingeschakeld.
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A
B
C
D
E

Parametergroep buffer
722B Inschakelhysterese koelwaterbuffer !

/

(vervolg)

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K
A

B

C
D
t

Afb. 63
”Inschakelhysterese koelwaterbuffer 722B”
Gewenste buffertemperatuur
”Uitschakelhysterese koelwaterbuffer 7223”
Koeling verwarmings-/koelwaterbuffer AAN
Koeling verwarmings-/koelwaterbuffer UIT

5837029

Parameter

A
B
C
D
E
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Parametergroep oproepen
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.
2. ”Codeerniveau 1”
3. ”Verwarm.circuit 1”
of
”Verwarm.circuit 2”
of
”Verwarm.circuit 3”
of
”Afzonderlijk koelcircuit”

Opmerking
De parameters in de parametergroepen ”Verwarm.circuit 1”, ”Verwarm.circuit 2”, ”Verwarm.circuit 3”
zijn identiek.
De toekenning aan het CV-circuit vindt plaats door het
1e cijfer van de parametercode:
2xxx Voor verwarmingscircuit 1 (zonder mengklep A1/
VC1)
3xxx Voor verwarmingscircuit 2 (met mengklep M2/
VC2)
4xxx Voor verwarmingscircuit 3 (met mengklep M3/
VC3)

4. Parameter kiezen.
Als slechts één verwarmingscircuit onderdeel van het
installatieschema is, zijn de bijbehorende parameters
instelbaar.

2000 Kamertemperatuur normaal
Gewenste ruimtetemperatuur voor weersafhankelijke
of ruimtetemperatuurafhankelijke verwarming of koeling (Normale ruimtetemperatuur).

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

Bedieningshandleiding

Gewenste kamertemperatuur voor gereduceerde verwarming of koeling (gereduceerde kamertemperatuur).
Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”

Opmerking
De max. waarde voor ”kamertemperatuur gereduceerd 2001” ligt 1 K onder de actuele waarde
voor ”kamertemperatuur normaal 2000”.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

2003 Afstandsbediening !
Voor ieder verwarmings-/koelcircuit kan een afstandsbediening Vitotrol 200-A (met kamertemperatuursensor) gebruikt worden.
Montage- en servicehandleiding afstandsbediening

5837029

Opmerking
Als de kamertemperatuursensor van de afstandsbediening voor de bijschakeling van de kamertemperatuur
voor een verwarmings-/koelcircuit gebruikt dient te
worden, mag voor ”Kamertemperatuurbijschakeling
200B” niet ”0” ingesteld zijn.
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2001 Gereduceerde kamertemperatuur

Parametergroep verwarmingscircuits/koelcircuits
2003 Afstandsbediening ! (vervolg)
Waarde

Betekenis

”0”

Afstandsbediening is niet geactiveerd.

”1”

Afstandsbediening voor het gekozen CV-/
koelcircuit is aanwezig en geactiveerd. De kamertemperatuursensor is geactiveerd.

”2”

Externe bijschakeling voor het gekozen verwarmings-/koelcircuit is actief.
■ De kamerverwarming/kamerkoeling wordt
via de digitale ingangen 230 V~ opgevraagd: zie ”basisprintplaat”.
■ Bediening via afstandsbediening is niet mogelijk.
Meer informatie voor de externe bijschakeling: Zie hoofdstuk ”Externe bijschakeling
voor verwarming-/koelcircuits” in de ”functiebeschrijving”.

Opmerking
Bij de instelling ”Manuele bediening” van de warmtepomp hebben de afstandsbedieningen geen functie:
Zie bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”.

■

2005 Kamertemperatuurregeling !

Waarde

Betekenis

”0”

Weersafhankelijke regeling voor kamerverwarming is actief:
De warmtepompregeling berekent de gewenste aanvoertemperatuur van het verwarmingscircuit uit de gewenste kamertemperatuur, de buitentemperatuur en de ingestelde
stooklijn.

”1”

Kamertemperatuurafhankelijke regeling voor
kamerverwarming actief:
■ ”Niveau stooklijn 2006” en ”Inclinatie
stooklijn 2007” kunnen niet worden ingesteld.
■ Kamertemperatuursensor is aangesloten en
geactiveerd (”Afstandsbediening 2003”
op ”1”), anders blijft automatisch ”0” ingesteld.
■ De warmtepompregeling berekent de gewenste aanvoertemperatuur uit de actuele
afwijking tussen gewenste kamertemperatuur en werkelijke kamertemperatuur.
■ Installatie zonder buffer of met verwarmingswaterbuffer:
De kamertemperatuurafhankelijke koeling
voor het verwarmings-/koelcircuit wordt
met ”Kamertemperatuurregeling koelcircuit 7105” ingesteld.
■ Installatie met verwarmings-/koelwaterbuffer
:
Weersafhankelijke regeling voor kamerkoeling is actief.

Waarde

Betekenis

”2”

Kamertemperatuurafhankelijke regeling voor
kamerkoeling, weersafhankelijke regeling
:
voor kamerverwarming
■ Alleen voor installatie met verwarmings-/
koelwaterbuffer
■ ”Niveau koellijn 2040” en ”Inclinatie
koellijn 2041” kunnen niet worden ingesteld.
■ Kamertemperatuursensor is aangesloten en
geactiveerd (”Afstandsbediening 2003”
op ”1”), anders blijft automatisch ”0” ingesteld.
■ De warmtepompregeling berekent de gewenste aanvoertemperatuur uit de actuele
afwijking tussen gewenste kamertemperatuur en werkelijke kamertemperatuur.

”3”

Kamertemperatuurafhankelijke regeling voor
kamerverwarming en voor kamerkoeling

Opmerking
Als het verwarmingscircuit voor de toevoerluchtopwarming gebruikt wordt (ventilatieverwarmingscircuit), kan
de kamertemperatuurafhankelijke regeling niet ingesteld worden (”Vrijgave naverwarmregister hydraulisch 7D02”).

5837029

Parameter

Kamertemperatuurafhankelijke regeling van het verwarming-/koelcircuit
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2006 Niveau stooklijn
Bedieningshandleiding

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

De uit de stooklijnen berekende waarde voor de aanvoertemperatuur worden voor cv-circuits rechtstreeks
als gewenste waarden overgenomen.

2007 Inclinatie stooklijn
Bedieningshandleiding

De uit de stooklijnen berekende waarde voor de aanvoertemperatuur worden voor cv-circuits rechtstreeks
als gewenste waarden overgenomen.

200A Invloed kamertemperatuur-bijschakeling!
Invloed van de kamertemperatuur op de gewenste
aanvoertemperatuur van het CV-circuit bij weersafhankelijke regeling. Per Kelvin afwijking tussen werkelijke
kamertemperatuur en gewenste kamertemperatuur
wordt de gewenste aanvoertemperatuur met de aangegeven waarde aangepast.
Voorwaarden:
Kamertemperatuursensor aanwezig (”Afstandsbediening 2003”).
■ Kamertemperatuur-bijschakeling actief (”Kamertemperatuurbijschakeling 200B”).

■

Voorbeeld:
Gewenste kamertemperatuur = 20 °C
Werkelijke kamertemperatuur = 18,5 °C
Afwijking tussen gewenste kamertemperatuur en
werkelijke kamertemperatuur = 1,5 K
■ ”Invloed kamertemperatuur-bijschakeling 200A”
=2
■ Aanpassing gewenste aanvoertemperatuur
1,5 K · 2 = 3 K

■
■
■

Opmerking
Met de instelwaarde ”0” is de kamerttemperatuur-bijschakeling uitgeschakeld.

Parameter

Instelwaarde zonder eenheid

200B Kamertemperatuurbijschakeling !
In combinatie met kamertemperatuursensor
(”Afstandsbediening 2003”).
Waarde

Betekenis

”0”

Weersafhankelijke regeling zonder kamerinvloed: Gewenste aanvoertemperatuur wordt
niet gecorrigeerd.

”1”

Weersafhankelijke regeling met kamertemperatuur-bijschakeling alleen voor de werkingsmodus ”Gereduc.”.

Waarde

Betekenis

”2”

Weersafhankelijke regeling met kamertemperatuur-bijschakeling voor de werkingsmodus ”Normal”.

”3”

Weersafhankelijke regeling met kamertemperatuur-bijschakeling voor de werkingsmodus ”Gereduc.” en ”Normaal”.

5837029

200E Max. aanvoertemperatuur verwarmingscircuit !
De gewenste aanvoertemperatuur, die uit de buitentemperatuur, de stooklijn en de gewenste ruimtetemperatuur voor het gekozen verwarmingscircuit resulteert, wordt door deze parameter op de max. waarde
begrensd.
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200E Max. aanvoertemperatuur… (vervolg)
Opmerking
Omdat de warmtepompregeling met deze parameter
alleen de gewenste waarde begrenst, moet in de
aanvoer van een vloerverwarmingscircuit een temperatuurbewaker voor de begrenzing van de max.
temperatuur worden ingebouwd.
■ Bij kamerverwarming via een ventilatie-CV-circuit
deze waarde voor alle CV-circuits niet hoger dan
57 °C instellen.

■

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

2015 Looptijd mengklep verwarmingscircuit !
Periode voor het volledig omschakelen van de mengklep tussen 2 werkingstoestanden (hoekbereik 90°).
Deze waarde is een eigenschap van de mengklepmotor: Zie technische gegevens mengklepmotor.
Als de ingestelde tijd voor de gebruikte mengklep te
kort is, dan kan dit tot het ”trillen” van de mengklep leiden.

Opmerking
Deze parameter werkt alleen op mengkleppen die
direct door de warmtepompregeling aangestuurd worden (niet bij aansturing via KM-BUS). Bij verwarmingscircuits zonder mengklep bezit deze parameter geen
werking.
Instelwaarde in s

2022 Kamertemperatuur bij partywerking
Gewenste ruimtetemperatuur voor partywerking.

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

Bedieningshandleiding

/

Alleen voor installatie met verwarmings-/koelwaterbuffer (”Vrijgave buffer/ open/gesloten verdeler 7200”
op ”2”):
Koeling via het verwarmings-/koelcircuit vrijgeven.

2031 Dauwpuntbewaker !

Waarde

Betekenis

”0”

Geen koeling

”1”

Niet instellen!

”2”

Koelen met koelfunctie ”active cooling”

/

Alleen voor installatie met verwarmings-/koelwaterbuffer (”Vrijgave buffer/ open/gesloten verdeler 7200”
op ”2”):
Dauwpuntsensor is aan de aansluiting F11 op de regelaar- en sensorprintplaat aangesloten.
Opmerking
Voor elk verwarmings-/koelcircuit is een afzonderlijke
dauwpuntsensor vereist. Alle dauwpuntsensoren op de
aansluiting F11 in serie schakelen.

5837029

Parameter

2030 Koeling !
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2031 Dauwpuntbewaker !

/

(vervolg)

Waarde

Betekenis

”0”

Dauwpuntsensor niet aangesloten

”1”

Dauwpuntsensor is op aansluiting F11 aangesloten.
Als een dauwpuntsensor geactiveerd wordt,
vertoont de installatie het volgende gedrag:
■ De koeling eindigt voor alle op de verwarmings-/koelwaterbuffer aangesloten verwarmings-/koelcircuits, waarvoor deze waarde
ingesteld is.
■ De melding ”D5 Dauwpuntsensor” verschijnt op het display.

”2”

Dauwpuntsensor is op aansluiting F11 aangesloten.
Als een dauwpuntsensor geactiveerd wordt,
vertoont de installatie het volgende gedrag:
■ De koeling eindigt enkel voor het verwarmings-/koelcircuit, dat de dauwpuntsensor
controleert.
■ Op het display verschijnt geen melding.

Alleen voor installatie met verwarmings-/koelwaterbuffer (”Vrijgave buffer/ open/gesloten verdeler 7200”
op ”2”): Onderste grens voor de gewenste aanvoertemperatuur bij kamerkoeling
De gewenste aanvoertemperatuur voor de koelwerking
wordt als volgt bepaald:
■ Weersafhankelijke koeling:
Volgens de ingestelde koellijn en de ingestelde
gewenste kamertemperatuur
■ Koelen afhankelijk van de kamertemperatuur:
Uit het verschil tussen de gewenste kamertemperatuur en de werkelijke kamertemperatuur

/
Als de berekening een lagere gewenste aanvoertemperatuur geeft dan hier ingesteld, wordt de gewenste
aanvoertemperatuur tot deze waarde beperkt.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C
Parameter

2033 Min. aanvoertemperatuur koeling !

2034 Invloed kamertemperatuur-bijschakeling koelcircuit !

Voorbeeld:
Zie ”Invloed kamertemperatuur-bijschakeling
200A”.
Opmerking
Met de instelwaarde ”0” is de kamertemperatuur-bijschakeling uitgeschakeld.
Instelwaarde zonder eenheid

5837029

Alleen voor installatie met verwarmings-/koelwaterbuffer (”Vrijgave buffer/ open/gesloten verdeler 7200”
op ”2”):
Hoe hoger de waarde, des te groter is de invloed van
de kamertemperatuur op de gewenste aanvoertemperatuur van het koelcircuit bij weersafhankelijke regeling.
Voorwaarde:
Kamertemperatuursensor is aangesloten, bijv. via
afstandsbediening.

/
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2040 Niveau koellijn

/

Alleen voor installatie met verwarmings-/koelwaterbuffer (”Vrijgave buffer/ open/gesloten verdeler 7200”
op ”2”):
De uit de koellijn bepaalde waarde voor de aanvoertemperatuur wordt bij weersafhankelijke kamerkoeling
via het verwarmings-/koelcircuit direct overgenomen
als gewenste waarde.

2041 Inclinatie koellijn

Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

/
Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”

Instelwaarde 1 ≙ 0,1

5837029

Parameter

Alleen voor installatie met verwarmings-/koelwaterbuffer (”Vrijgave buffer/ open/gesloten verdeler 7200”
op ”2”):
De uit de koellijn bepaalde waarde voor de aanvoertemperatuur wordt bij weersafhankelijke kamerkoeling
via het verwarmings-/koelcircuit direct overgenomen
als gewenste waarde.
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Parametergroep oproepen
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

3. ”Koeling”
4. Parameter kiezen.

2. ”Codeerniveau 1”

7100 Koelfunctie !
Waarde

Betekenis

”0”

Geen koeling

”1”

”natural cooling” met NC-Box zonder mengklep (accessoire).

”2”

”natural cooling” met NC-Box met mengklep
(accessoire).

”3”

”active cooling”

Opmerking
Omdat bij ”active cooling” de compressor loopt, moet
deze extra functie door de installatiegebruiker worden
vrijgegeven: zie bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”.

7101 Koelcircuit !
Met deze parameter wordt vastgelegd of koeling via
een verwarmingscircuit of via het afzonderlijk koelcircuit plaatsvindt.

Waarde

Betekenis

”1”

Koelen via CV-circuit A1/VC1

”2”

Koelen via CV-circuit M2/VC2

”3”

Koelen via CV-circuit M3/VC3

”4”

Koelen via apart koelcircuit SKK

Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”
Voorwaarden:
Kamertemperatuursensor (bijvoorbeeld op F16 bij
regelaar- en sensorprintplaat) is aangesloten.
■ ”Koelcircuit 7101” staat op ”4”.

Opmerking
Bij koeling via een CV-/koelcircuit is de gewenste
kamertemperatuur ingesteld met ”Kamertemperatuur
normaal 2000”.

■

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

7103 Min. aanvoertemperatuur koeling!
De gewenste aanvoertemperatuur koeling voor de
koelwerking wordt als volgt bepaald:
■ Weersafhankelijke koelwerking:
Volgens de ingestelde koellijn en de ingestelde
gewenste kamertemperatuur
■ Koelen afhankelijk van de kamertemperatuur:
Uit het verschil tussen de gewenste kamertemperatuur en de werkelijke kamertemperatuur

Opmerking
De hier ingestelde begrenzing van de gewenste aanvoertemperatuur geldt voor een CV-/koelcircuit en voor
een afzonderlijk koelcircuit.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

5837029

Als de berekening een lagere gewenste aanvoertemperatuur geeft dan hier ingesteld, wordt de gewenste
aanvoertemperatuur tot deze waarde beperkt.
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7102 Gewenste kamertemperatuur apart koelcircuit

Parametergroep koeling
7104 Invloed kamertemperatuur-bijschakeling koelcircuit !
Hoe hoger de waarde, des te groter is de invloed van
de kamertemperatuur op de gewenste aanvoertemperatuur van het koelcircuit bij weersafhankelijke regeling.
Voorwaarde:
Kamertemperatuursensor is aangesloten (bijv. via
Vitotrol).

Opmerking
Met de instelwaarde ”0” is de kamerttemperatuur-bijschakeling uitgeschakeld.
Instelwaarde zonder eenheid

Voorbeeld:
Zie ”Invloed kamertemperatuur-bijschakeling
200A”.

7105 Kamertemperatuurregeling koelcircuit !

Waarde

Betekenis

”0”

Weersafhankelijke regeling voor kamerkoeling actief:
De regeling berekent de gewenste aanvoertemperatuur van het afzonderlijke koelcircuit
uit de gewenste kamertemperatuur, de buitentemperatuur en de ingestelde koellijn.

”1”

Kamertemperatuurafhankelijke regeling voor
kamerkoeling actief:
De regeling berekent de gewenste aanvoertemperatuur uit de actuele afwijking tussen
gewenste kamertemperatuur en werkelijke
kamertemperatuur. Inclinatie en niveau van
de koellijn voor het afzonderlijke koelcircuit
zijn niet instelbaar.

Voorwaarden:
Kamerkoeling via afzonderlijk koelcircuit: Kamertemperatuursensor op F16 bij regelaar- en sensorprintplaat is aangesloten.
Opmerking
Alternatief kan ook de kamertemperatuursensor (in
Vitotrol ingebouwd) van een ander verwarmings-/
koelcircuit gebruikt worden (”Rangering kamertempera- tuursensor apart koelcircuit 7106” > ”0”).
■ Kamerkoeling via verwarmings-/koelcircuit: Afstandsbediening is aangesloten.
Opmerking
Voor een verwarmings-/koelcircuit kunnen tegelijk
kamertemperatuurafhankelijke koeling (”Kamertemperatuurregeling koelcircuit 7105” op ”1”) en
weersafhankelijke kamerverwarming (”Kamertemperatuurregeling 2005” op ”0”) ingesteld zijn.

■

7106 Rangering kamertemperatuursensor apart koelcircuit !
Deze parameter bepaalt welke kamertemperatuursensor wordt gebruikt voor de kamertemperatuurafhankelijke regeling van het aparte koelcircuit.
De kamertemperatuursensoren van de verwarmings-/
koelcircuits A1/VC1, M2/VC2 en M3/VC3 zijn in de
afstandsbediening ingebouwd.
Waarde

Betekenis

”0”

Rechtstreeks op de warmtepompregeling
aangesloten kamertemperatuursensor (aansluiting F16 op regelaar- en sensorprintplaat)

”1”

Kamertemperatuursensor A1/VC1 wordt gebruikt: ”Afstandsbediening 2003” op ”1”
zetten.

Waarde

Betekenis

”2”

Kamertemperatuursensor M2/VC2 wordt gebruikt: ”Afstandsbediening 3003” op ”1”
zetten.

”3”

Kamertemperatuursensor M3/VC3 wordt gebruikt: ”Afstandsbediening 4003” op ”1”
zetten.

”4”

Niet instellen!

5837029

Parameter

Voor kamerkoeling via verwarmings-/koelcircuit of het
afzonderlijke koelcircuit.
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7107 Hysterese kamertemperatuur koelcircuit !
Hysterese kamertemperatuur voor kamertemperatuurafhankelijke koelwerking via verwarmingscircuit of
apart koelcircuit.
■ Kamertemperatuur overschrijdt gewenste kamertemperatuur met de ingestelde waarde:
Koeling wordt ingeschakeld.
■ Kamertemperatuur onderschrijdt gewenste kamertemperatuur met het 2-voudige ”Hysterese kamertemperatuur koelcircuit 7107”:
Koeling wordt uitgeschakeld.

Voorwaarde: Kamertemperatuursensor is aangesloten
en geactiveerd.
■ Verwarmings-/koelcircuit:
Kamertemperatuursensor van de afstandsbediening
(”Afstandsbediening 2003”)
■ Afzonderlijk koelcircuit:
Kamertemperatuursensor (aansluiting aan F16 op de
regelaar- en sensorprintplaat): Zie ”Rangering
kamertemperatuursensor apart koelcircuit 7106”.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

7109 Vrijgave aanvoertemp.-sensor koelcircuit !
Aanvoertemperatuursensor koelen bij koeling via verwarmingscircuit zonder mengklep A1/VC1 of via het
aparte koelcircuit: Aansluiting aan F14 op regelaar- en
sensorprintplaat
Opmerking
Bij koeling via een verwarmingscircuit met mengklep
wordt de voor de kamertemperatuur vereiste aanvoertemperatuursensor ook voor het koelen gebruikt.

/

Waarde

Betekenis

”0”

Aanvoertemperatuursensor koelen is niet
voorhanden. Aanvoertemperatuursensor secundair circuit wordt gebruikt.

”1”

Aanvoertemperatuursensor koelen is aangesloten en wordt gebruikt.

7110 Niveau koellijn
Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

Parameter

De uit de koellijn bepaalde waarde voor de aanvoertemperatuur wordt voor het koelcircuit direct overgenomen als gewenste waarde.

7111 Inclinatie koellijn
Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”

Instelwaarde 1 ≙ 0,1

De uit de koellijn bepaalde waarde voor de aanvoertemperatuur wordt voor het koelcircuit direct overgenomen als gewenste waarde.

7116 Afstandsbediening koelcircuit !
Niet verstellen!

5837029

7117 Dauwpuntbewaker !
Gedrag van de warmtepomp als de op F11 op de regelaar- en sensorprintplaat aangesloten vochtaanbouwschakelaar activeert.
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7117 Dauwpuntbewaker ! (vervolg)
Waarde

Betekenis

”0”

Compressor schakelt niet uit, geen melding
op de warmtepompregeling.

”1”

Compressor schakelt uit. Op de warmtepompregeling verschijnt de melding ”D5
vochtaanbouwschakelaar”.

”2”

Compressor schakelt uit, geen melding op de
warmtepompregeling.

71FE Vrijgave Active Cooling
Bedieningshandleiding ”Vitotronic 200”

5837029

Parameter

Opdat de warmtepomp de actieve koeling inschakelt,
moet de koelwerking eenmalig worden vrijgegeven.
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Parametergroep ventilatie
Parametergroep oproepen
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

3. ”Ventilatie”
4. Parameter kiezen.

2. ”Codeerniveau 1”

7D00 vrijgave Vitovent !
Vitovent
200-C
X

Waarde Betekenis
200-W
X

300-C
X

300-F
X

300-W
X

Vrijgave van een ventilatietoestel voor de werking met
de warmtepomp.
Voorwaarde:
Het ventilatietoestel is via Modbus op de warmtepompregeling aangesloten.

”0”

Geen ventilatietoestel vrijgegeven

”1”

Vitovent 300-F is vrijgegeven. De bij dit ventilatietoestel behorende ventilatieparameters
(”7Dxx”) kunnen ingesteld worden.

”2”

Vitovent 200-C is vrijgegeven. De bij dit ventilatietoestel behorende ventilatieparameters
(”7Dxx”) kunnen ingesteld worden.

”3”

Vitovent 200-W, Vitovent 300-C of
Vitovent 300-W is vrijgegeven. De bij het
ventilatietoestel behorende parameters
(”7Dxx”, ”C1xx”) kunnen ingesteld worden.

7D01 Vrijgave voorverwarm-register elektrisch !

X

200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

X

—

Voorwaarde:
Elektrisch voorverwarmregister is op de regelaarprintplaat van het ventilatietoestel aangesloten.

Vrijgave/functie elektrisch voorverwarmregister (accessoire) voor de vorstbescherming van het ventilatietoestel.
Waarde

Vitovent 200-C

Vitovent 300-F

”0”

Voorverwarmregister is niet vrijgegeven.
Met ”Strategie passieve vorstbescherming
7D2C” kan een ontdooifunctie zonder elektrisch
voorverwarmregister ingesteld worden.

Voorverwarmregister is niet vrijgegeven. Vorstbeschermingsfunctie zonder voorverwarmregister is
actief.

”1”

Ontdooien via bypass:
Voorverwarmregister is vrijgegeven. VorstbeAls de warmtewisselaar verijsd is, wordt de byscherming is actief.
pass actief. De door het voorverwarmregister opgewarmde buitenlucht stroomt via de bypass
voorbij de warmtewisselaar.

”2”

Comfortfunctie Vorstbescherming:
Als het verschil tussen toevoerlucht- en afvoerluchttemperatuur 4,5 K overschrijdt, dan wordt
het elektrische voorverwarmregister ingeschakeld.

Niet instellen!

7D02 Vrijgave naverwarmregister hydraulisch !

5837029

Vitovent
200-C
—

200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

X

—

Vrijgave hydraulisch naverwarmregister (accessoires)
voor toevoerluchtverwarming.
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Parameter

Vitovent
200-C
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7D02 Vrijgave naverwarmregister hydraulisch ! (vervolg)
Voorwaarde:
Hydraulisch naverwarmregister is in het ventilatietoestel ingebouwd en als verwarmingscircuit A1/VC1 op
de warmtepomp aangesloten (ventilatieverwarmingscircuit).

Waarde Betekenis
”0”

Hydraulisch naverwarmregister is niet vrijgegeven.

”1”

Hydraulisch naverwarmregister is vrijgegeven.

7D04 Vrijgave temperatuurdoelregeling !
Vitovent
200-C
—

200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

X

—

Toevoerluchtopwarming met volgende gewenste toevoerluchttemperatuur: Gewenste aanvoertemperatuur
van het verwarmingscircuit min 5 K.
De gewenste aanvoertemperatuur volgt uit de
gewenste kamertemperatuur (”Kamertemperatuur
normaal 2000” of ”Kamertemperatuur gereduceerd
2001”) en de gedempte buitentemperatuur (langdurig
gemiddelde) overeenkomstig de ingestelde stooklijn/
koellijn.

Waarde

Betekenis

”0”

Regeling op constant luchtdebiet overeenkomstig de ingestelde ventilatiefunctie, het
werkingsprogramma en het tijdprogramma

”1”

Opgegeven luchtdebiet wordt afhankelijk van
de gewenste toevoerluchttemperatuur geregeld.

7D05 Vrijgave vochtsensor !
Vitovent
200-C

—

300-C

300-F

300-W

—

X

—

Vrijgave voor de regeling van de kamerluchtvochtigheid bij werking met ventilatietoestel.
Voorwaarde:
CO2-/vochtsensor (accessoire) is op de regelaarprintplaat van het ventilatietoestel aangesloten.

Waarde Betekenis
”0”

Regeling luchtvochtigheid is niet vrijgegeven.

”1”

Regeling luchtvochtigheid is vrijgegeven.

7D06 Vrijgave CO2-sensor !
Vitovent
200-C
—

200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

X

—

Vrijgave voor de regeling van de CO2-concentratie in
de kamer bij werking met ventilatietoestel.
Voorwaarde:
CO2-/vochtsensor (accessoire) is op de regelaarprintplaat van het ventilatietoestel aangesloten.
Wanneer de werkingsstatus ”Normaal” in het tijdprogramma actief is, wordt het luchtdebiet aangepast
afhankelijk van de CO2-concentratie. De regelgrenzen
zijn ”Debiet gereduceerd ventileren 7D0A”
en ”Debiet intensief ventileren 7D0C”.

Waarde

Betekenis

”0”

Regeling van de CO2-concentratie is niet vrijgegeven.

”1”

Regeling van de CO2-concentratie is vrijgegeven.

5837029

Parameter

—

200-W

Wanneer de werkingsstatus ”Normaal” in het tijdprogramma ventilatie actief is, wordt het luchtdebiet aangepast afhankelijk van de luchtvochtigheid. De regelgrenzen zijn ”Nominaal debiet toevoerlucht 7D0A”
en ”Debiet intensief ventileren 7D0C”.
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7D08 Gew. temperatuur
Vitovent
200-C
X

200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

X

—

Gewenste afvoerluchttemperatuur voor de ventilatiewerking.
■ Bij afvoerluchttemperaturen < ”Gew. kamertemperatuur 7D08” min 1 K kan de bypass voor passief
verwarmen worden geactiveerd. De buitenlucht/
afvoerlucht wordt niet via de warmtewisselaar
geleid.
■ Bij afvoerluchttemperaturen > ”Gew. kamertemperatuur 7D08” plus 1 K kan de bypass voor passief
koelen worden geactiveerd. De buitenlucht/afvoerlucht wordt niet via de warmtewisselaar geleid.

Opmerking
Om ervoor te zorgen dat passief verwarmen en passief
koelen ingeschakeld worden, moeten bijkomende
voorwaarden vervuld zijn: Zie ”Min. toevoerluchttemperatuur voor bypass 7D0F” en hoofdstuk ”Passief
verwarmen”, ”Passief koelen” in de ”functiebeschrijving”.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

7D0A Debiet gereduceerde ventilatie !
Vitovent
200-C
X

200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

X

—

Gewenst debiet voor de werkingsstatus ”Gereduc.” in
het tijdprogramma Ventilatie (ventilatietrap 2 ).
De instelwaarde is afhankelijk van het gebouw en van
het ontwerp.

Richtwaarden voor de instelling:
Vitovent 300-F: Gemiddelde van 85 m3/uur
en ”Nominaal debiet ventilatie 7D0B”.
Vitovent 200-C: Gemiddelde van 70 m3/uur
en ”Nominaal debiet ventilatie 7D0B”.
Of
■ Circa 30 % minder dan ”Nominaal debiet ventilatie
7D0B”
■

Instelwaarde in m3/uur

Vitovent
200-C
X

Parameter

7D0B Bovenste grens nominaal debiet toevoerlucht !
Hier het ontwerpdebiet uit het ontwerp instellen.
200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

X

—

Instelwaarde in m3/uur

Gewenst debiet voor de werkingsstatus ”Normaal” in
het tijdprogramma ventilatie (ventilatietrap 3 ).

7D0C Debiet intensieve ventilatie !
Vitovent
200-C
X

200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

X

—

5837029

Gewenst debiet voor de werkingsstatus ”Intensief” in
het tijdprogramma Ventilatie (ventilatietrap 4 ).
De instelwaarde is afhankelijk van het gebouw en van
het ontwerp.

Richtwaarden voor de instelling:
Vitovent 300-F: Gemiddelde tussen ”Bovenste
grens nominaal debiet toevoerlucht 7D0B” en
280 m3/uur
Vitovent 200-C: Gemiddelde tussen ”Bovenste
grens nominaal debiet toevoerlucht 7D0B” en
200 m3/uur
Of
■ Circa 30 % hoger dan ”Bovenste grens nominaal
debiet toevoerlucht 7D0B”
■

Instelwaarde in m3/uur
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7D0F Min. toevoerluchttemperatuur voor bypass
Vitovent
200-C
X

200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

X

—

Om ongewilde condenswatervorming op de toevoerluchtleidingen te vermijden, wordt de bypass voor het
passief koelen alleen onder de volgende omstandigheden vrijgegeven:

Opmerking
Om ervoor te zorgen dat passief koelen ingeschakeld
wordt, moeten bijkomende voorwaarden vervuld zijn:
Zie ”Gew. kamertemperatuur 7D08” en hoofdstuk ”Passief koelen” in de ”functiebeschrijving”.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

Vitovent 200-C:
Buitenluchttemperatuur (luchtinvoer warmtewisselaar) > ”Min. toevoerluchttemperatuur voor
bypass 7D0F” plus 0,5 K

■

Vitovent 300-F:
Toevoerluchttemperatuur > ”Min. toevoerluchttemperatuur voor bypass 7D0F” minus 1,5 K
en
■ Buitenluchttemperatuur (luchtinvoer warmtewisselaar) > ”Min. toevoerluchttemperatuur voor
bypass 7D0F” plus 1,5 K

■

7D18 CO2-waarde voor verhoging debiet !
Vitovent
200-C

200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

X

—

Wanneer de CO2-concentratie in de kamer de aangegeven grens overschrijdt, wordt het debiet verhoogd.
Als deze grens niet bereikt wordt, vermindert het
debiet.
De regelgrenzen zijn ”Debiet gereduceerd ventileren
7D0A” en ”Debiet intensief ventileren 7D0C”.

Instelwaarde in ppm (parts per million)

7D19 Vochtwaarde voor verhoging debiet !
Vitovent
200-C
—

200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

X

—

Wanneer de luchtvochtigheid in de kamer de aangegeven grens overschrijdt, wordt het debiet verhoogd. Als
deze grens niet bereikt wordt, vermindert het debiet.
De regelgrenzen zijn ”Nominaal debiet toevoerlucht
7D0A” en ”Debiet intensief ventileren 7D0C”.

Voorwaarden:
CO2-/vochtsensor (accessoire) is op de regelaarprintplaat van het ventilatietoestel aangesloten
(”Vrijgave CO2-sensor 7D05” op ”1”).
■ Werkingsstatus ”Normaal” is in het tijdprogramma
Ventilatie actief.

■

Instelwaarde in %

7D1A Blokkeertijd ventilator bij vorstbescherming !
Vitovent
200-C
—

260

200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

X

—

5837029

Parameter

—

Voorwaarden:
CO2-/vochtsensor (accessoire) is op de regelaarprintplaat van het ventilatietoestel aangesloten
(”Vrijgave CO2-sensor 7D06” op ”1”).
■ Werkingsstatus ”Normaal” is in het tijdprogramma
Ventilatie actief.

■

Parametergroep ventilatie
7D1A Blokkeertijd ventilator bij… (vervolg)
Alleen in combinatie met elektrisch voorverwarmregister (”Vrijgave voorverwarm- register elektrisch
7D01” op ”1”):
Als de toevoerluchttemperatuur 5 °C onderschrijdt,
worden beide ventilatoren gedurende de ingestelde
duur uitgeschakeld. Voor het herinschakelen moet de
toevoerluchttemperatuur 5 °C overschrijden.

Instelwaarde in min

7D1B Duur intensief ventileren !
Vitovent
200-C
X

200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

X

—

Wanneer op de warmtepompregeling ”Intensieve
werking” wordt ingesteld,schakelt de regeling na het
verstrijken van de aangegeven duur automatisch de
laatst gekozen functie of het laatst gekozen werkingsprogramma weer in, z. B. ”Ventilatie-automaat”.

Opmerking
Wanneer ervoor ”Spaarwerking” actief was, schakelt
de regeling ”Ventilatie-automaat” in.
Instelwaarde in min

7D1D Bron ruimtetemperatuur werkelijke waarde !

—

200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

X

—

Kamertemperatuursensor voor toevoerluchtverwarming via ventilatieverwarmingscircuit A1/VC1 (”Vrijgave naverwarmregister hydraulisch 7D02 ”
op ”1”).

Waarde

Betekenis

”0”

Afvoerluchttemperatuursensor van het ventilatietoestel wordt gebruikt.

”1”

Kamertemperatuursensor van de Vitotrol
wordt gebruikt.
Parameter

Vitovent
200-C

De kamertemperatuurbegrenzer is onder de volgende
omstandigheden nodig:
■ Weersafhankelijke regeling met kamertemperatuurbijschakeling (”Kamertemperatuurbijschakeling
200B” op ”1”, ”2” of ”3”)
■ Kamertemperatuurafhankelijke regeling

7D21 CV-circuit voor blokkering bypassklep !
Vitovent
200-C

X

300-C
X

300-F
X

300-W
X

5837029

X

200-W
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7D21 CV-circuit voor blokkering bypassklep ! (vervolg)
Bij kamerverwarming via het ingestelde verwarmingscircuit wordt de bypass voor passief koelen
niet geactiveerd.
Daarmee wordt verhinderd dat via het verwarmingscircuit toegevoerde warmte via de bypass van het
ventilatietoestel naar buiten wordt gevoerd.
■ Enkel Vitovent 200-C en Vitovent 300-F:
Bij kamerkoeling via het ingestelde verwarmings-/
koudecircuit wordt de bypass voor passief verwarmen niet geactiveerd.
Hierdoor wordt verhinderd dat via het verwarmings-/
koudecircuit onttrokken warmte via de bypass van
het ventilatietoestel van buiten opnieuw toegevoerd
wordt.
Opmerking
Bij de overige ventilatietoestellen staat passief verwarmen niet ter beschikking.
Verdere voorwaarden waarbij passief verwarmen of
koelen niet ingeschakeld wordt: Zie hoofdstuk ”Passief
verwarmen” en ”Passief koelen” in de ”functiebeschrijving”.
■

Instelling in bitveld (zie hoofdstuk ”Parameters instellen”): Meerdere bits kunnen geselecteerd worden.
Opmerking
opent de instelhulp.
Bit

Betekenis

”Bit 1” Verwarmingscircuit A1/VC1
”Bit 2” Verwarmingscircuit M2/VC2
”Bit 3” Verwarmingscircuit M3/VC3
Opmerking
Als een bit geselecteerd is, mag de bypass geactiveerd worden.
Instelwaarde blijkt uit de combinatie van geselecteerde
bits.

7D27 Aanpassing regelspanning !
Vitovent
200-C

—

300-C

300-F

300-W

—

X

—

Voor het compenseren van drukverschillen tussen de
toevoerlucht- en afvoerluchtzijde kan het toerental van
een ventilator in vergelijking met de andere worden
verhoogd. Hiertoe wordt bij de regelspanning van de
ventilator permanent de hier aangegeven waarde
opgeteld.

7D28 Ventilator voor aanpassing regelspanning !
Vitovent
200-C
—

200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

X

—

Waarde

Betekenis

”0”

Ventilator toevoerlucht

”1”

Uitlaatluchtventilator

Ventilator, waarvan het toerental voor het compenseren van drukverschillen met ”Aanpassing regelspanning 7D27” wordt verhoogd.
Opmerking
Om onevenwicht te vermijden, wordt tegelijkertijd de
regelspanning van de niet-geselecteerde ventilator op
10 V min ”Aanpassing regelspanning 7D27”
begrensd. Daarmee verlaagt ook het maximum luchtdebiet.

5837029

Parameter

—

Instelwaarde 1 ≙ 0,01 V
200-W
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7D2C Strategie passieve vorstbescherming !
Vitovent
200-C
X

Waarde Betekenis
200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

—

—

Met deze parameter wordt vastgelegd welke ontdooifunctie bij verijzing van de warmtewisselaar ingeschakeld wordt.
Voorwaarde:
”Vrijgave voorverwarm-register elektrisch 7D01”
staat op ”0”.

”0”

Uitschakelen van de ventilatoren:
Als de warmtewisselaar verijsd is, worden
beide ventilatoren uitgeschakeld.

”1”

Ontdooien via bypass:
Als de warmtewisselaar verijsd is, opent de
bypass en de koele buitenlucht wordt voorbij
de warmtewisselaar geleid.

”2”

Ontdooien door onevenwicht:
Als de warmtewisselaar verijsd is, wordt de
toevoerluchtventilator uitgeschakeld.

7D2E Type warmteoverbrenger !
Vitovent
200-C
X

Waarde Betekenis
200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

X

—

Type warmtewisselaar in het ventilatietoestel

”0”

Tegenstroomwarmtewisselaar:
Via de tegenstroomwarmtewisselaar wordt
een groot deel van de energie uit de afvoerlucht naar de buitenlucht overgedragen.

”1”

Enthalpiewarmtewisselaar:
Naast de warmterecuperatie volgens het tegenstroomprincipe wordt bijkomend ook een
deel van de luchtvochtigheid van de afvoerlucht aan de toevoerlucht overgedragen.

7D2F Inbouwpositie !

X

Waarde Betekenis
200-W
—

300-C

300-F

300-W

”0”

Plafondmontage

—

—

—

”1”

Wandmontage of montage in de dakhelling

Inbouwpositie van het ventilatietoestel

7D3A Functie externe 230V-ingang ventilatie !
Vitovent
200-C
X

Waarde Betekenis
200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

—

—

Opdat de ”Intensieve werking” via een externe schakelaar of toets (badkamerschakelaar) ingeschakeld
kan worden, moet de badkamerschakelaar geactiveerd
worden.

”0”

Badkamerschakelaar kan niet gebruikt worden.

”1”

Badkamerschakelaar kan gebruikt worden.

”2”

Niet instellen!

7D3B Duur badkamerventilatie !

5837029

Vitovent
200-C
X

200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

—

—

Max. duur voor ”Intensieve werking” als deze functie
via een externe schakelaar of toets (badkamerschakelaar) ingeschakeld werd.
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Vitovent
200-C

Parametergroep ventilatie
7D3B Duur badkamerventilatie ! (vervolg)
Instelwaarde in min

7D5E Startblokkering ventilatie periodes deel 1 !
Vitovent
200-C

200-W

X

—

300-C

300-F

300-W

—

—

—

Voor de vorstbescherming van de warmtewisselaar
worden de ventilatoren evt. uitgeschakeld, afhankelijk
van de temperatuuromstandigheden en de gekozen
ontdooi- en vorstbeschermingsfunctie.
Als de temperatuurvoorwaarden niet meer vervuld zijn,
worden de ventilatoren op de gekozen tijdstippen
opnieuw ingeschakeld (0:00 tot 15:00 uur).
Instelling in bitveld (zie hoofdstuk ”Parameters instellen”): Meerdere bits kunnen geselecteerd worden.

Voorbeeld:
”Bit 3”, ”Bit 7”, ”Bit 9” en ”Bit 11” zijn geselecteerd:
De ventilatoren worden om 2:00 uur, 6:00 uur, 8:00 uur
en om 10:00 uur opnieuw ingeschakeld.
Opmerking
Met ”Startblokkering ventilatie periodes deel 2
7D5F” worden de tijden 16:00 tot 23:00 uur gekozen.
Instelwaarde blijkt uit de combinatie van geselecteerde
bits.

Bit

Betekenis

”Bit 1”

0:00 uur

”Bit 2”

1:00 uur

”Bit 3”

2:00 uur

...

...

”Bit 16”

15:00

7D5F Startblokkering ventilatie periodes deel 2 !
Vitovent
200-C
X

Bit
200-W
—

300-F

300-W

”Bit 1” 16:00 uur

—

—

—

”Bit 2” 17:00 uur

Voor de vorstbescherming van de warmtewisselaar
worden de ventilatoren evt. uitgeschakeld, afhankelijk
van de temperatuuromstandigheden en de gekozen
ontdooi- en vorstbeschermingsfunctie.
Als de temperatuurvoorwaarden niet meer vervuld zijn,
worden de ventilatoren op de gekozen tijdstippen
opnieuw ingeschakeld (16:00 tot 23:00 uur).
Instelling in bitveld (zie hoofdstuk ”Parameters instellen”): Meerdere bits kunnen geselecteerd worden.
Opmerking
opent de instelhulp.

Betekenis

300-C

”Bit 3” 18:00 uur
...

...

”Bit 8” 23:00
Voorbeeld:
”Bit 1”, ”Bit 4”, ”Bit 6” en ”Bit 8” zijn geselecteerd:
De ventilatoren worden om 16:00 uur, 19:00 uur,
21:00 uur en om 23:00 uur opnieuw ingeschakeld.
Opmerking
Met ”Startblokkering ventilatie periodes deel 1
7D5E” worden de tijden 00:00 tot 15:00 uur gekozen.
Instelwaarde blijkt uit de combinatie van geselecteerde
bits.

5837029
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Opmerking
opent de instelhulp.
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7D71 Aanpassing stuurspanning toevoerluchtventilator !
Vitovent
200-C
X

Instelwaarde 1 ≙ 0,01 V
200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

—

—

Voor het compenseren van drukverschillen tussen de
toevoerlucht- en afvoerluchtzijde kan het toerental van
de toevoerluchtventilator in vergelijking met de uitlaatluchtventilator worden verhoogd of verlaagd. Hiertoe wordt bij de regelspanning van de toevoerluchtventilator permanent de hier aangegeven waarde opgeteld.

7D72 Aanpassing regelspanning uitlaatluchtventilator !
Vitovent
200-C
X

Instelwaarde 1 ≙ 0,01 V
200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

—

—

Voor het compenseren van drukverschillen tussen de
toevoerlucht- en afvoerluchtzijde kan het toerental van
de uitlaatluchtventilator in vergelijking met de toevoerluchtventilator worden verhoogd of verlaagd. Hiertoe wordt bij de regelspanning van de uitlaatluchtventilator permanent de hier aangegeven waarde opgeteld.

Vitovent
200-C
X

200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

—

—

Voor het compenseren van systematische meetfouten
kan voor de buitenluchttemperatuursensor een positieve of negatieve correctiewaarde (offset) ingesteld
worden.

Advies:
”Uitschakelwerking” voor het ventilatietoestel instellen. Na enige tijd de temperatuurwaarden van alle temperatuursensoren onder elkaar en/of met een referentietemperatuur vergelijken. Voor afwijkende temperatuursensoren een correctiewaarde instellen.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

7D76 Sensorcompens.buitenluchttemp. na voorverwarmregister !
Vitovent
200-C
X

200-W
—

300-C

300-F

300-W

—

—

—

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

5837029

Voor het compenseren van systematische meetfouten
kan voor de buitenluchttemperatuursensor een positieve of negatieve correctiewaarde (offset) ingesteld
worden.

Advies:
”Uitschakelwerking” voor het ventilatietoestel instellen. Na enige tijd de temperatuurwaarden van alle temperatuursensoren onder elkaar en/of met een referentietemperatuur vergelijken. Voor afwijkende temperatuursensoren een correctiewaarde instellen.
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7D75 Sensorcompensatie buitenluchttemperatuur !
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7D77 Sensorcompensatie toevoerluchttemperatuur !
Vitovent
200-C
X

200-W

300-C

300-F

300-W

—

—

—

—

Voor het compenseren van systematische meetfouten
kan voor de toevoerluchttemperatuursensor een positieve of negatieve correctiewaarde (offset) ingesteld
worden.

Advies:
”Uitschakelwerking” voor het ventilatietoestel instellen. Na enige tijd de temperatuurwaarden van alle temperatuursensoren onder elkaar en/of met een referentietemperatuur vergelijken. Voor afwijkende temperatuursensoren een correctiewaarde instellen.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

7D79 Sensorcompensatie afvoerluchttemperatuur !
Vitovent
200-C
X

200-W

300-C

300-F

300-W

—

—

—

—

Voor het compenseren van systematische meetfouten
kan voor de afvoerluchttemperatuursensor een positieve of negatieve correctiewaarde (offset) ingesteld
worden.

Advies:
”Uitschakelwerking” voor het ventilatietoestel instellen. Na enige tijd de temperatuurwaarden van alle temperatuursensoren onder elkaar en/of met een referentietemperatuur vergelijken. Voor afwijkende temperatuursensoren een correctiewaarde instellen.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

C101 Voorverwarmregister !
Vitovent
200-C
—

200-W

300-C

X

X

300-F
—

300-W

Betekenis

”Bit 5”

Extra elektrisch voorverwarmregister (accessoire)

”Bit 6”

Niet instellen!

”Bit 7”

Aardwarmtewisselaar in combinatie met
een 3-wegomschakelklep (door de installateur te plaatsen)

”Bit 8”
tot
”Bit 15”

Niet instellen!

X

Vrijgave voorhanden elektrisch voorverwarmregister
en/of aardwarmtewisselaar
Opmerking
Opent de instelhulp.
Bit

Betekenis

”Bit 1”

Af fabriek ingebouwd elektrisch voorverwarmregister: Is steeds ingesteld.

”Bit 2”

Niet instellen!

”Bit 3”

Niet instellen!

”Bit 4”

Niet instellen!

Instelwaarde blijkt uit de combinatie van geselecteerde
bits.

C102 Naverwarmer !
Vitovent
200-C
—

Niet verstellen!
200-W
X

300-C
X

300-F
—

300-W
X

5837029
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C105 Vochtsensor !
Vitovent
200-C
—

200-W
X

300-C
X

300-F
—

300-W
X

Als in de centrale afvoerleiding (verzamelleiding) een
vochtsensor gemonteerd is, verhoogt of verlaagt het
luchtdebiet afhankelijk van de luchtvochtigheid.
Waarde

Betekenis

”0”

Centrale vochtsensor is niet voorhanden.

”1”

Centrale vochtsensor is in de centrale afvoerleiding gemonteerd en aan de aansluiting X4
op de regelaarprintplaat van het ventilatietoestel aangesloten. De regeling van de luchtvochtigheid is vrijgegeven.
Functiecontrole:
In ”Diagnose” ”Ventilatie: Overzicht”
wordt voor ”Vocht” een waarde groter dan
0 % weergegeven.

Opmerking
Als tegelijk de regeling van de luchtvochtigheid via de
CO2-/vochtsensor actief is (”Min. spanning ingang 1
C1B1”, ”Min. spanning ingang 2 C1C1”): De regeling via de centrale vochtsensor heeft voorrang.

C106 CO2-sensor !
Vitovent
200-C
—

Niet verstellen!
200-W
X

300-C
X

300-F
—

300-W
X

Vitovent
200-C
—

200-W
X

300-C
X

300-F
—

300-W
X

Gewenste bypasstemperatuur voor de ventilatiewerking:
Bij afvoerluchttemperaturen > ”Gew. kamertemperatuur C108” kan de bypass voor het passief koelen
geactiveerd worden. De buitenlucht/afvoerlucht wordt
niet via de warmtewisselaar geleid.

Voorwaarde: De bypass is voor passief koelen vrijgegeven (”Bypass werking C1A0” op ”0”).
Opmerking
Om ervoor te zorgen dat passief koelen ingeschakeld
wordt, moeten bijkomende voorwaarden vervuld zijn:
Zie hoofdstuk ”Passief koelen” in de ”functiebeschrijving”.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C

C109 Basisventilatie !
Vitovent
200-C

5837029

—

200-W
X

300-C
X

300-F
—

300-W
X

Gewenst luchtdebiet voor ”Spaarwerking”, ”Basiswerking” en ”Vakantieprogramma” (ventilatietrap
1 ).
De instelwaarde is afhankelijk van het gebouw en van
het ontwerp.

Richtwaarde voor de instelling:
In het midden tussen 0 m3/h en ”Gereduceerde
ventilatie C10A”
Of
■ Ca. 30 % minder dan ”Gereduceerde ventilatie
C10A”
■
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C108 Gew. kamertemperatuur
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C109 Basisventilatie ! (vervolg)
Aanwijzing voor Vitovent 200-W
Deze instelling geldt alleen voor het toevoerluchtdebiet.
Het gewenste afvoerluchtdebiet wordt met ”Basisventilatie tweede ventilatorkanaal C189” ingesteld. Met
verschillende instellingen voor toevoerlucht- en afvoerluchtdebiet kunnen drukonevenwichten in het leidingsysteem gecompenseerd worden.

■

■

Vitovent 200-W: Instelwaarde in % overeenkomstig
ventilatorkarakteristieken
Ventilatorkarakteristieken
Montage- en servicehandleiding ”Vitovent 200-W”
Vitovent 300-C/300-W: Instelwaarde in m3/uur

C10A Gereduceerde ventilatie !
Vitovent
200-C
—

200-W
X

300-C

300-F

X

—

300-W
X

Gewenst debiet voor de werkingsstatus ”Gereduc.” in
het tijdprogramma Ventilatie (ventilatietrap 2 ).
De instelwaarde is afhankelijk van het gebouw en van
het ontwerp.
Richtwaarden voor de instelling:
■ In het midden tussen ”Basisventilatie C109”
en ”Normale ventilatie C10B”
Of
■ Ca. 30 % minder dan ”Normale ventilatie C10B”

Aanwijzing voor Vitovent 200-W
Deze instelling geldt alleen voor het toevoerluchtdebiet.
Het gewenste afvoerluchtdebiet wordt met ”Basisventilatie tweede ventilatorkanaal C18A” ingesteld. Met
verschillende instellingen voor toevoerlucht- en afvoerluchtdebiet kunnen drukonevenwichten in het leidingsysteem gecompenseerd worden.
■

■

Vitovent 200-W: Instelwaarde in % overeenkomstig
ventilatorkarakteristieken
Ventilatorkarakteristieken
Montage- en servicehandleiding ”Vitovent 200-W”
Vitovent 300-C/300-W: Instelwaarde in m3/uur

Vitovent
200-C
—

■

200-W
X

300-C
X

300-F
—

300-W
X

Gewenst debiet voor de werkingsstatus ”Normaal” in
het tijdprogramma ventilatie (ventilatietrap 3 ).
Hier het ontwerpdebiet uit het ontwerp instellen.

■

Vitovent 200-W: Instelwaarde in % overeenkomstig
ventilatorkarakteristieken
Ventilatorkarakteristieken
Montage- en servicehandleiding ”Vitovent 200-W”
Vitovent 300-C/300-W: Instelwaarde in m3/uur

Aanwijzing voor Vitovent 200-W
Deze instelling geldt alleen voor het toevoerluchtdebiet.
Het gewenste afvoerluchtdebiet wordt met ”Normale
ventilatie tweede ventilatorkanaal C18B” ingesteld.
Met verschillende instellingen voor toevoerlucht- en
afvoerluchtdebiet kunnen drukonevenwichten in het
leidingsysteem gecompenseerd worden.

C10C Intensieve ventilatie !
Vitovent
200-C
—

200-W
X

300-C
X

300-F
—

300-W
X

Gewenst debiet voor de werkingsstatus ”Intensief” in
het tijdprogramma Ventilatie (ventilatietrap 4 ).
De instelwaarde is afhankelijk van het gebouw en van
het ontwerp.
5837029
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C10B Normale ventilatie !
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C10C Intensieve ventilatie ! (vervolg)
Richtwaarden voor de instelling:
■ In het midden tussen ”Normale ventilatie C10B” en
het max. luchtdebiet
Max. luchtdebiet
Montage- en servicehandleiding van het aangesloten ventilatietoestel
Of
■ Ca. 30 % hoger dan ”Normale ventilatie C10B”

■

■

Vitovent 200-W: Instelwaarde in % overeenkomstig
ventilatorkarakteristieken
Ventilatorkarakteristieken
Montage- en servicehandleiding ”Vitovent 200-W”
Vitovent 300-C/300-W: Instelwaarde in m3/uur

Aanwijzing voor Vitovent 200-W
Deze instelling geldt alleen voor het toevoerluchtdebiet.
Het gewenste afvoerluchtdebiet wordt met ”Intensieve
ventilatie tweede ventilatorkanaal C18C” ingesteld.
Met verschillende instellingen voor toevoerlucht- en
afvoerluchtdebiet kunnen drukonevenwichten in het
leidingsysteem gecompenseerd worden.

C189 Basisventilatie tweede ventilatorkanaal !

—

200-W
X

300-C

300-F

300-W

—

—

—

Gewenst afvoerluchtdebiet voor ”Spaarwerking”, ”Basiswerking” en ”Vakantieprogramma”
(ventilatietrap 1 ).
De instelwaarde is afhankelijk van het gebouw en van
het ontwerp.

Opmerking
Het gewenste afvoerluchtdebiet wordt met ”Basisventilatie C109” ingesteld. Met verschillende instellingen
voor toevoerlucht- en afvoerluchtdebiet kunnen drukonevenwichten in het leidingsysteem gecompenseerd
worden.
Instelwaarde in % overeenkomstig ventilatorkarakteristieken
Ventilatorkarakteristieken
Montage- en servicehandleiding ”Vitovent 200-W”

Richtwaarde voor de instelling:
■ In het midden tussen 0 m3/h en ”Gereduceerde
ventilatie tweede ventilatorkanaal C18A”
Of
■ Ca. 30 % minder dan ”Gereduceerde ventilatie
tweede ventilatorkanaal C18A”

Parameter

Vitovent
200-C

C18A Gereduceerde ventilatie tweede ventilatorkanaal !
Vitovent
200-C
—

200-W
X

300-C

300-F

300-W

—

—

—

Opmerking
Het gewenste afvoerluchtdebiet wordt met ”Gereduceerde ventilatie C10A” ingesteld. Met verschillende
instellingen voor toevoerlucht- en afvoerluchtdebiet
kunnen drukonevenwichten in het leidingsysteem
gecompenseerd worden.

5837029

Gewenst afvoerluchtdebiet voor de werkingsstatus ”Gereduc.” in het tijdprogramma Ventilatie (ventilatietrap 2 ).
De instelwaarde is afhankelijk van het gebouw en van
het ontwerp.

Richtwaarden voor de instelling:
In het midden tussen ”Basisventilatie tweede ventilatorkanaal C189” en ”Normale ventilatie tweede
ventilatorkanaal C18B”
Of
■ Ca. 30 % minder dan ”Gereduceerde ventilatie
tweede ventilatorkanaal C18B”
■
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C18A Gereduceerde ventilatie tweede… (vervolg)
Instelwaarde in % overeenkomstig ventilatorkarakteristieken
Ventilatorkarakteristieken
Montage- en servicehandleiding ”Vitovent 200-W”

C18B Normale ventilatie tweede ventilatorkanaal !
Vitovent
200-C
—

200-W
X

300-C

300-F

300-W

—

—

—

Instelwaarde in % overeenkomstig ventilatorkarakteristieken
Ventilatorkarakteristieken
Montage- en servicehandleiding ”Vitovent 200-W”

Gewenst afvoerluchtdebiet voor de werkingsstatus ”Normaal” in het tijdprogramma ventilatie (ventilatietrap 3 ).
Hier het ontwerpdebiet uit het ontwerp instellen.
Opmerking
Het gewenste afvoerluchtdebiet wordt met ”Normale
ventilatie C10B” ingesteld. Met verschillende instellingen voor toevoerlucht- en afvoerluchtdebiet kunnen
drukonevenwichten in het leidingsysteem gecompenseerd worden.

Vitovent
200-C
—

200-W
X

300-C

300-F

300-W

—

—

—

Gewenst afvoerluchtdebiet voor de werkingsstatus ”Intensief” in het tijdprogramma Ventilatie (ventilatietrap 4 ).
De instelwaarde is afhankelijk van het gebouw en van
het ontwerp.
Richtwaarden voor de instelling:
■ In het midden tussen ”Normale ventilatie tweede
ventilatorkanaal C18B” en het max. luchtdebiet
Max. luchtdebiet
Montage- en servicehandleiding van het aangesloten ventilatietoestel
Of
■ Ca. 30 % hoger dan ”Gereduceerde ventilatie
tweede ventilatorkanaal C18B”

Opmerking
Het gewenste afvoerluchtdebiet wordt met ”Intensieve
ventilatie C10C” ingesteld. Met verschillende instellingen voor toevoerlucht- en afvoerluchtdebiet kunnen
drukonevenwichten in het leidingsysteem gecompenseerd worden.
Instelwaarde in % overeenkomstig ventilatorkarakteristieken
Ventilatorkarakteristieken
Montage- en servicehandleiding ”Vitovent 200-W”

5837029
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C18C Basisventilatie tweede ventilatorkanaal !
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C1A0 Bypass werking !
Vitovent
200-C
—

200-W

300-C

X

X

300-F
—

300-W
X

Waarde

Betekenis

”0”

Bypass kan voor het passief koelen automatisch geactiveerd worden.

Werking van de bypass.

Opmerking
Om ervoor te zorgen dat passief koelen ingeschakeld wordt, moeten bijkomende voorwaarden vervuld zijn: Zie hoofdstuk ”Passief
koelen” in de ”functiebeschrijving”.
”1”

Bypass is permanent geblokkeerd. De
warmterecuperatie aan de warmtewisselaar is
ingeschakeld.

”2”

Bypass is permanent actief. De warmterecuperatie aan de warmtewisselaar is uitgeschakeld.

C1A1 Centrale verwarming en warmteterugwinning !
Vitovent
200-C
—

Niet verstellen!
200-W
—

300-C
X

300-F
—

300-W
X

C1A2 Onevenwicht toegelaten !

—

Luchtdebiet bij vorstbescherming
200-W
X

300-C
X

300-F
—

300-W
X

Compensatie van debietverschillen
Op basis van de voorwaarden in het gebouw kan zich
een ongewild verschil tussen het toevoerlucht- en het
afvoerluchtdebiet voordoen (onevenwicht), bijv. door
verschillende lengtes van de leidingsystemen buitenlucht/toevoerlucht en afvoerlucht/uitlaatlucht.
Om een debietverschil te compenseren, kan het toevoerluchtdebiet in vergelijking met het afvoerluchtdebiet aan het ventilatietoestel met ”Vastgelegd
onevenwicht C1A3” verhoogd of verlaagd worden: ”Onevenwicht toegelaten C1A2” op ”1”

Als de vermogens van het af fabriek ingebouwde en
van het bijkomende elektrische voorverwarmregister
(accessoire, inbouw in buitenluchtleiding) niet volstaan, wordt het luchtdebiet ter bescherming van de
warmtewisselaar gereduceerd. Afhankelijk van de
instelling worden beide luchtdebieten of alleen het toevoerluchtdebiet gereduceerd.
Bescherming tegen te hoge temperaturen
Als de buitenluchttemperatuur 60 °C overschrijdt,
schakelt de ventilatieregelaar beide ventilatoren of
alleen de toevoerluchtventilator uit.

5837029

Aanwijzing voor Vitovent 200-W
Deze instelling geldt niet voor Vitovent 200-W: Bij dit
ventilatietoestel kan het luchtdebiet voor de toevoerlucht- en de afvoerluchtzijde voor elke ventilatietrap
afzonderlijk ingesteld worden, bijv. met ”Basisventilatie C109” en ”Basisventilatie tweede ventilatorkanaal C189”.
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200-C
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C1A2 Onevenwicht toegelaten ! (vervolg)
Waarde

Betekenis

”0”

■

■

■

”1”

■

■

■

Voor de vorstbescherming worden toevoerlucht- en afvoerluchtdebiet gereduceerd.
Ter bescherming tegen te hoge temperaturen worden beide ventilatoren uitgeschakeld.
Alleen Vitovent 300-C/300-W:
Geen verhoging of verlaging van het toevoerluchtdebiet in vergelijking met het afvoerluchtdebiet: Toevoerlucht- en afvoerluchtdebiet aan het ventilatietoestel zijn altijd gelijk.
Voor de vorstbescherming wordt alleen het
toevoerluchtdebiet gereduceerd.
Ter bescherming tegen te hoge temperaturen wordt alleen de toevoerluchtventilator
uitgeschakeld.
Alleen Vitovent 300-C/300-W:
Toevoerluchtdebiet kan in vergelijking met
het afvoerluchtdebiet met ”Vastgelegd onevenwicht C1A3” verhoogd of verlaagd
worden.

C1A3 Vastgelegd onevenwicht !
Vitovent
200-C

—

300-C
X

300-F
—

300-W
X

Op basis van de voorwaarden in het gebouw kan zich
een ongewild debietverschil tussen de toevoerlucht- en
afvoerluchtzijde (disbalance) voordoen, bijvoorbeeld
door verschillende lengtes van de leidingsystemen buitenlucht/toevoerlucht en afvoerlucht/uitlaatlucht.
Om een onevenwicht te compenseren, kan met ”Vastgelegd onevenwicht C1A3” het toevoerluchtdebiet
tegenover het afvoerluchtdebiet aan het ventilatietoestel verhoogd of verlaagd worden.
Voorwaarde: ”Onevenwicht toegelaten C1A2”
op ”1”

Betekenis

”–100” Bij overdruk in het gebouw: Toevoerluchtdetot
biet wordt met de ingestelde waarde ver”–1”
laagd.
”0”

Toevoerluchtdebiet en afvoerluchtdebiet zijn
gelijk.

”1”
tot ”10
0”

Bij onderdruk in het gebouw: Toevoerluchtdebiet wordt met de ingestelde waarde verhoogd.

Instelwaarde in m3/uur

C1A4 Gewenste temperatuur naverwarmregister !
Vitovent
200-C
—

Niet verstellen!
200-W
X

300-C
X

300-F
—

300-W
X
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—

200-W

Waarde
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C1A6 Gevoeligheid vochtsensor !
Vitovent
200-C
—

200-W
X

300-C
X

300-F
—

300-W

Hiervoor staat een instelbereik ”–2” (minder gevoelig)
tot ”+2” (gevoeliger) ter beschikking.

X

Gevoeligheid van de centrale vochtsensor (accessoire): Als in de centrale afvoerluchtleiding (verzamelleiding) een vochtsensor gemonteerd is (”Vochtsensor C105” op ”1”), kan de gevoeligheid van deze
vochtregeling (aanspreekgedrag) aangepast worden.

C1AA Minimumtemperatuur aardwarmtewisselaar !
Vitovent
200-C
—

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C
200-W
X

300-C
X

300-F
—

300-W
X

Bij lage buitentemperaturen kan de buitenlucht door
een aardwarmtewisselaar (door de installateur te
plaatsen) voorverwarmd worden, bijv. voor de vorstbescherming van de warmtewisselaar. Onder de ingestelde temperatuur geeft de 3-wegomschakelklep de
weg voor de aardwarmtewisselaar vrij. Boven de ingestelde temperatuur komt de buitenlucht direct in het
ventilatietoestel terecht.

C1AB Maximumtemperatuur aardwarmtewisselaar !

—

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 °C
200-W
X

300-C
X

300-F
—

300-W

Parameter

Vitovent
200-C

X

Bij hoge buitentemperaturen kan de buitenlucht door
een aardwarmtewisselaar (door de installateur te
plaatsen) geleid worden, bijv. voor de kamerkoeling.
Boven de ingestelde temperatuur geeft de 3-wegomschakelklep de weg voor de aardwarmtewisselaar vrij.
Onder de ingestelde temperatuur komt de buitenlucht
ongekoeld direct in het ventilatietoestel terecht.

C1B0 functie ingang 1 !
Vitovent
200-C
—

200-W
X

300-C
X

300-F
—

300-W
X

Waarde

Betekenis

”0”

Spanningsloos maakcontact

”1”

Analoge signaalingang 0 – 10 V voor de aansluiting van het CO2-signaal in combinatie
met een CO2/vochtsensor (accessoire)

”2”
tot ”5”

Niet instellen!

5837029

Configuratie van de ingang X15.1/X15.2 op de regelaarprintplaat van het ventilatietoestel.
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C1B1 Min. spanning ingang 1 !
Vitovent
200-C
—

200-W
X

300-C
X

300-F
—

300-W
X

Schakelspanning voor het CO2-signaal bij aangesloten
CO2/vochtsensor (accessoire).

Als de spanning aan de ingang X15.1/X15.2 op de
regelaarprintplaat van het ventilatietoestel de ingestelde waarde overschrijdt, vermindert het luchtdebiet.
Onder deze grens wordt het laatst geldige luchtdebiet
opnieuw ingesteld.
Aanbevolen instelling: ”40” (≙ 4 V)
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 V

C1C1 Min. spanning ingang 2 !
Vitovent
200-C
—

Aanbevolen instelling: ”80” (≙ 8 V)
200-W
X

300-C
X

300-F
—

300-W
X

Schakelspanning voor het vochtsignaal bij aangesloten
CO2/vochtsensor (accessoire).
Als de spanning aan de ingang X15.3/X15.4 op de
regelaarprintplaat van het ventilatietoestel de ingestelde waarde overschrijdt, vermindert het luchtdebiet.
Onder deze grens wordt het laatst geldige luchtdebiet
opnieuw ingesteld.

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 V
Opmerking
Als tegelijk de regeling van de luchtvochtigheid via een
centrale vochtsensor actief is (”Vochtsensor C105”):
De regeling via de centrale vochtsensor heeft voorrang.

C1C7 Correctie debiet !
Vitovent
200-C

200-W
X

300-C
X

300-F
—

300-W
X

Procentuele correctiefactor voor het luchtdebiet die op
een effect heeft op de ingestelde gewenste luchtdebietwaarden van alle ventilatietrappen, bijv. voor de
compensatie van systematische drukverliezen in het
leidingsysteem.

5837029

Parameter

—

Instelwaarde in %
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Parametergroep Fotovoltaïsche
Parametergroep oproepen
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

3. ”Fotovoltaïsche”
4. Parameter kiezen.

2. ”Codeerniveau 1”

7E00 Vrijgave eigenenergieverbruik PV !
Vrijgave van het eigenenergieverbruik met stroom uit
het fotovoltaïsch systeem.
Het eigenenergieverbruik is actief, als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
■ ”Vrijgave eigenenergieverbruik PV 7E00” staat
op ”1” of ”2”.
■ Minstens een functie (bijv. tapwaterverwarming) is
vrijgegeven voor eigen energieverbruik (”Vrijgave
eigenenergieverbr. voor warmwaterbereiding
7E11 ”op ”1”).
■ Het aan het net geleverde elektrisch vermogen is
gedurende een bepaalde periode groter dan het
elektrische vermogen van de warmtepomp.
■ ”Uitschakelmodus” en ”Vakantieprogramma” zijn
niet actief.

Waarde Betekenis
”0”

Gebruik van eigen stroom is niet vrijgegeven.

”1”

Gebruik van eigen stroom is vrijgegeven De
energiemeter is via Modbus op de warmtepompregeling aangesloten. De verbruiksgegevens voor het gebruik van eigen stroom
worden rechtstreeks door de energiemeter
aan de warmtepomp doorgegeven.

”2”

Gebruik van eigen stroom is vrijgegeven De
verbruiksgegevens voor het gebruik van eigen stroom worden via een Smart Home
System aan de warmtepomp doorgegeven,
bijv. Vitocomfort 200.

7E02 Aandeel ext. stroom !
Vrijgave voor het verkrijgen van stroom uit het net tijdens het gebruik van eigen stroom: Geldt enkel voor
vermogensgeregelde compressors.

Instelwaarde in %

”0”
tot ”9”

Parameter

Waarde Betekenis
De compressor mag bij het gebruik van eigen stroom niet met stroom uit het net gebruikt worden.
Als het vermogen van de fotovoltaïsche installatie voor het bereiken van de aangepaste gewenste temperaturen niet volstaat,
wordt het compressorvermogen overeenkomstig verminderd.
Opmerking
Om het minimumtoerental niet te onderschrijden, wordt de compressor evt. met
stroom uit het net gebruikt.

5837029

”10”
Als het vermogen van de fotovoltaïsche intot ”100 stallatie voor het bereiken van de aangepas”
te gewenste temperaturen niet volstaat, haalt
de compressor voor een deel stroom uit het
net.
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7E04 Drempel elektr. vermogen !
Bij gebruik van eigen stroom worden de volgende
functies enkel gestart als het op de energiemeter
(accessoire) gemeten elektrische vermogen van het
fotovoltaïsche systeem de ingestelde drempel overschrijdt:
■ Voorinstelling van de tapwateropwarming
■ Verwarmen van de warmwaterboiler tot ”Gewenste
warmwatertemperatuur 2 600C” eenmaal per week
■ Verhoging van de temperatuur in de buffer op basis
van de voorspelde warmtebehoefte
■ Verlaging gew. temperatuur verwarmings-/koelwaterbuffer met ”Verlaging gew. koelwater-buffertemperatuur PV 7E26”.
■ Kamerverwarming:
Verhoging van de gewenste kamertemperatuur
met ”Verhoging gew. kamertemperatuur 7E23”.
Kamerkoeling:
Verlaging van de gewenste kamertemperatuur
met ”Verhoging gew. kamertemperatuur PV
7E23”.

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 kW

7E10 Vrijgave gebruik eigen stroom voor gewenste WW-temp. 2
Eenmaal per week wordt de warmwaterboiler met
stroom uit het fotovoltaïsch systeem geheel verwarmd
tot ”gewenste warmwatertemperatuur 2 600C”.
Hiertoe kan ook het verwarmingswater-doorstroomtoestel (indien voorhanden) worden ingeschakeld.
Opmerking
Deze verwarming van de warmwaterboiler begint uitsluitend dan, wanneer het dagmaximum aan geleverd elektrisch vermogen in de volgende tijd wordt
verwacht.
■ Wanneer het elektrisch vermogen van het fotovoltaïsch systeem tijdens de bufferverwarming niet voldoende is, wordt dit proces met stroom uit het net
voortgezet.

Waarde

Betekenis

”0”

Wekelijkse verwarming van de warmwaterboiler niet actief

”1”

Wekelijkse verwarming van de warmwaterboiler actief

7E11 Vrijgave gebruik eigen stroom voor warmwaterbereiding
Als de tapwateropwarming met gebruik van eigen
stroom is vrijgegeven, verhoogt de gewenste boilertemperatuur in vergelijking met de werking met stroom
van het net. De verhoging wordt via ”Verhoging gew.
temp. warmwaterbuffer PV 7e21” ingesteld.

Opmerking
■ Wanneer voldoende stroom uit het fotovoltaïsch systeem ter beschikking staat, kan het verwarmen ook
buiten de ingestelde periodes van het tijdprogramma
beginnen.
■ Wanneer het elektrisch vermogen van het fotovoltaïsch systeem tijdens de boilerverwarming niet
meer voldoende is, werkt ”Verhoging gew. temp.
warmwaterbuffer PV 7E21” niet meer. Als een periode voor de tapwateropwarming actief is, wordt de
boilerverwarming met stroom uit het net voortgezet.
Anders stopt de tapwateropwarming.

5837029

Parameter

■
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7E11 Vrijgave gebruik eigen stroom voor… (vervolg)
Waarde Betekenis
”0”

Tapwateropwarming met gebruik van eigen
stroom is niet vrijgegeven.

”1”

Tapwateropwarming met gebruik van eigen
stroom is vrijgegeven.

7E12 Vrijgave eigen energieverbr. voor verwarmingswaterbuffer
Als de verwarming van de buffer met gebruik van
eigen stroom is vrijgegeven, verhoogt de gewenste
buffertemperatuur in vergelijking met de werking met
stroom van het net met ”Verhoging gew. temp. CVwaterbuffer PV PV 7E22”.

Waarde

Betekenis

”0”

Verwarming buffer met gebruik van eigen
stroom is niet vrijgegeven.

”1”

Verwarming buffer met gebruik van eigen
stroom is vrijgegeven.

Opmerking
Wanneer het elektrisch vermogen van het fotovoltaïsch systeem tijdens de verwarming van de buffer
niet meer voldoende is, werkt de verhoging van de
gewenste buffertemperatuur niet meer. De verwarming
wordt met stroom uit het net voortgezet, tot de buffertemperatuur de momenteel geldende gewenste
waarde bereikt.

Als de kamerverwarming met gebruik van eigen
stroom is vrijgegeven, verhoogt ”Kamertemperatuur
normaal 2000” of ”Kamertemperatuur gereduceerd
2001” in vergelijking met de werking met stroom uit
het net met ”Verhoging gew. kamertemperatuur PV
7E23”.

Waarde

Betekenis

”0”

Kamerverwarming met gebruik van eigen
stroom is niet vrijgegeven.

”1”

Kamerverwarming met gebruik van eigen
stroom is vrijgegeven.

Parameter

7E11 Vrijgave gebruik eigen stroom voor verwarming

Opmerking
Wanneer het elektrisch vermogen van het fotovoltaïsch systeem tijdens de kamerverwarming niet meer
voldoende is, werkt ”Verhoging gew. kamertemperatuur PV 7E23” niet meer.

7E15 Vrijgave eigenenergieverbr. voor koelen
Waarde

Betekenis

”0”

Kamerkoeling is niet vrijgegeven voor eigenenergieverbruik van stroom uit de fotovoltaïsche installatie.

Opmerking
Geldt voor koeling via een verwarmings-/koelcircuit en
via het afzonderlijke koelcircuit.

”1”

Kamerkoeling is vrijgegeven voor eigenenergieverbruik van stroom uit de fotovoltaïsche
installatie.

5837029

De gewenste kamertemperatuur (”Kamertemperatuur
normaal 2000” of ”Kamertemperatuur gereduceerd
2001”) vermindert in vergelijking met werking met
stroom uit het net, ter waarde van ”Verlaging gew.
kamer-temperatuur PV 7E25”.
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7E16 Vrijgave eigen energieverbr. voor koelwaterbuffer
Als de verwarming van de verwarmings-/koelwaterbuffer met gebruik van eigen stroom is vrijgegeven, verhoogt de gewenste buffertemperatuur in vergelijking
met de werking met stroom van het net met ”Verlaging gew. koelwater-buffertemperatuur PV”.” PV
7E26”.

Waarde

Betekenis

”0”

Verwarming verwarmings-/koelwaterbuffer
met gebruik van eigen stroom is niet vrijgegeven.

”1”

Verwarming verwarmings-/koelwaterbuffer
met gebruik van eigen stroom is niet vrijgegeven.

Opmerking
Wanneer het elektrisch vermogen van het fotovoltaïsch systeem tijdens de koeling van de verwarmings-/koelwaterbuffer niet meer voldoende is,
werkt ”Verlaging gew. koelwater-buffertemperatuur
PV PV 7E26” niet meer. De koeling wordt met stroom
uit het net voortgezet, tot de temperatuur in de verwarmings-/koelwaterbuffer de momenteel geldende
gewenste waarde bereikt.

7E21 Verhoging gew. temp. warmwaterbuffer PV
Verhoging van de gewenste boilertemperatuur voor de
tapwateropwarming bij gebruik van eigen stroom.
Voorwaarde: ”Vrijgave gebruik van eigen stroom
voor warmwaterbereiding 7E11” staat op ”1”.

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

7E22 Verhoging gew. temp. verwarmingswaterbuffer PV
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

7E23 Verhoging gewenste kamertemperatuur PV
Verhoging van de gewenste kamertemperatuur voor
de kamerverwarming bij gebruik van eigen stroom.
Voorwaarde: ”Vrijgave eigenenergieverbr. voor verwarmen 7E13 ”staat op ”1”.

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

7E25 Verlaging gew. kamer-temperatuur PV
Verlaging van de gewenste kamertemperatuur voor de
kamerkoeling bij gebruik van eigen stroom.
Voorwaarde: ”Vrijgave eigenenergieverbr. voor koelen 7E15” staat op ”1”.

Opmerking
Geldt voor koeling via een verwarmings-/koelcircuit en
via het afzonderlijke koelcircuit.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

7E26 Verlaging gew. temperatuur koelwaterbuffer PV
Verlaging van de gewenste kamertemperatuur voor de
koeling van de verwarmings-/koelwaterbuffer bij
gebruik van eigen stroom.
278

Voorwaarde: ”Vrijgave eigen energieverbr. voor
koelwaterbuffer 7E16” staat op ”1”.
5837029

Parameter

Verhoging van de gewenste buffertemperatuur voor de
kamerverwarming bij gebruik van eigen stroom.
Voorwaarde: ”Vrijgave eigenenergieverbr. voor
warmwaterbuffer 7E12” staat op ”1”.

Parametergroep Fotovoltaïsche
7E26 Verlaging gew. temperatuur koelwaterbuffer… (vervolg)

5837029

Parameter

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K
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Parametergroep Smart Grid
Parametergroep oproepen
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

3. ”Smart Grid”
4. Parameter kiezen.

2. ”Codeerniveau 1”

7E80 Vrijgave Smart Grid !
Via Smart Grid kan de compressor door het energiebedrijf geblokkeerd of doelgericht opgevraagd worden.
Hiervoor moeten 2 potentiaalvrije contacten van het
energiebedrijf aangesloten worden, ofwel op de digitale ingangen van de warmtepomp, of op de uitbreiding EA1.
Afhankelijk van de schakelstatus van de potentiaalvrije
contacten kunnen de volgende functies door het energiebedrijf ingeschakeld worden:
■ Normale werking van de compressor
■ compressor wordt uitgeschakeld (blokkering door
energiebedrijf).
■ Gewenste temperaturen voor tapwaterverwarming,
kamerverwarming en verwarming van de buffer worden verhoogd en voor kamerkoeling verlaagd. De
wijzigingen worden met de volgende parameters
ingesteld:
– ”Smart Grid gewenste stijging voor warmwaterbereiding 7E91”
– ”Smart Grid gewenste stijging voor verwarmingswaterbuffer 7E92”
– ”Smart Grid gewenste stijging voor kamertemperatuur verwarmen 7E93”
– ”Smart Grid gewenste daling voor kamertemperatuur koelen 7E95”
■ Compressor wordt ingeschakeld. De installatiecomponenten worden tot de max. gewenste temperaturen verwarmd of tot de min. gewenste temperaturen
gekoeld.

Waarde

Betekenis

”0”

Smart Grid is uitgeschakeld.

”1”

Smart Grid is actief.
Aansluiting van de potentiaalvrije contacten
op de digitale ingangen van de uitbreiding
EA1

”2”

Niet instellen!

”3”

Niet instellen!

”4”

Smart Grid is actief.
Aansluiting van de potentiaalvrije contacten
op de digitale ingangen 216.1 en 216.4 op de
basisprintplaat
Opmerking
Als de externe bijschakeling voor de verwarmings-/koelcircuits ingesteld is (”Afstandsbediening 2003” op ”2”), is Smart Grid via
de digitale ingangen van de basisprintplaat
niet mogelijk. In dit geval heeft deze instelwaarde geen effect.

7E82 Smart Grid vrijgave E-verwarming !

5837029

Als via Smart Grid de installatiecomponenten tot de
max. gewenste temperatuur worden verwarmd, kan
het verwarmingswater-doorstroomtoestel indien nodig
met de ingestelde trap ingeschakeld worden.
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7E82 Smart Grid vrijgave E-verwarming ! (vervolg)
Waarde

Betekenis

”0”

Verwarmingswater-doorstroomtoestel wordt
niet ingeschakeld.

”1”

Trap 1 van het verwarmingswater-doorstroomtoestel mag ingeschakeld worden.

”2”

Trap 2 van het verwarmingswater-doorstroomtoestel mag ingeschakeld worden.

”3”

Trap 1 en trap 2 van het verwarmingswaterdoorstroomtoestel mogen ingeschakeld worden.
De verwarmingswater-doorstroomtoestellen
van alle volgwarmtepompen zijn voor de werking met Smart Grid vrijgegeven. De vrijgegeven trap wordt telkens met deze parameter bij
de bijbehorende volgwarmtepomp ingesteld.

7E91 Gewenste stijging Smart Grid voor warmwaterbereiding
Als via Smart Grid de functie voor de verhoging van de
gewenste temperatuur actief is, wordt ”Gewenste
warmwatertemp. 6000” met deze waarde verhoogd.

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

7E92 Gewenste stijging Smart Grid voor verwarmingswaterbuffer
Als via Smart Grid de functie voor de verhoging van de
gewenste temperatuur actief is, wordt de huidige
gewenste temperatuur van de buffer met deze waarde
verhoogd. De huidige gewenste temperatuur hangt af
van de actieve werkingsstatus van de buffer in
het ”Tijdprog. buffer”.

Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

7E93 Gewenste stijging Smart Grid voor kamertemper. verwarmen
Als via Smart Grid de functie voor de verhoging van de
gewenste temperatuur actief is, wordt de huidige
gewenste kamertemperatuur met deze waarde verhoogd. De huidige gewenste kamertemperatuur hangt
van de actieve werkingsstatus in het ”Tijdprogramma
verwarmen” of ”Tijdprogramma Verwarmen/
koelen” af.

Voorwaarde: kamerverwarming is ingeschakeld.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

7E95 Gewenste daling Smart Grid voor kamertemper. koelen
Voorwaarde: Kamerkoeling is ingeschakeld.
Instelwaarde 1 ≙ 0,1 K

5837029

Als via Smart Grid de functie voor de verhoging van de
gewenste temperatuur actief is, wordt de huidige
gewenste kamertemperatuur met deze waarde verminderd. De huidige gewenste kamertemperatuur hangt
van de actieve werkingsstatus in het ”Tijdprogramma
Verwarmen/koelen” af.
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Parametergroep tijd
Parametergroep oproepen
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

3. ”Tijd”
4. Parameter kiezen.

2. ”Codeerniveau 1”

7C00 tot 7C06 Automatische omschakeling zomertijd - wintertijd !
De beide tijdstippen voor omschakeling zijn bij levering
telkens de nacht van zaterdag op zondag in het laatste
weekeinde van maart en oktober. Deze instelling kan
met de parameters ”Zomertijd - Maand”, ”Zomertijd
- Week”, ”Zomertijd - Dag”, ”Wintertijd Maand”, ”Wintertijd - Week”, ”Wintertijd - Dag”
worden veranderd.
Parameter

Toestand
Instelbereik
bij levering

”Automatische omschakeling zomertijd wintertijd 7C00”

”1”

”1”
”0”

Automatische omschakeling actief.
Automatische omschakeling niet
actief.

”3”

”1” t/m ”12”

Januari t/m december

”Begin zomertijd - week 7C02”

”5”

”1” t/m ”5”

Eerste t/m laatste week van de
maand

”Begin zomertijd - dag 7C03”

”7”

”1” t/m ”7”

Maandag t/m zondag

”Begin wintertijd - maand 7C04”

”10”

”1” t/m ”12”

Januari t/m december

”Begin wintertijd - week 7C05”

”5”

”1” t/m ”5”

Eerste t/m laatste week van de
maand

”Begin wintertijd - dag 7C06”

”7”

”1” t/m ”7”

Maandag t/m zondag

5837029

Parameter

”Begin zomertijd - maand 7C01”
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Parametergroep communicatie
Parametergroep oproepen
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

3. ”Communicatie”
4. Parameter kiezen.

2. ”Codeerniveau 1”

7707 Nummer van de warmtepomp in cascade !
Nummer van de volgwarmtepomp in een warmtepompcascade via LON.
Nummers binnen een LON moeten ondubbelzinnig
zijn.
Wanneer geen looptijdcompensatie is ingesteld, kan
met dit nummer de inschakelvolgorde van de volgwarmtepompen worden vastgelegd.

Met looptijdcompensatie heeft het hier ingestelde nummer geen invloed op de inschakelvolgorde. In dit geval
wordt altijd de volgwarmtepomp met de laagste looptijd
als eerste ingeschakeld.
Instelwaarde is nummer van de volgwarmtepomp.

7710 Vrijgave communicatiemodule LON !
Waarde

Betekenis

”0”

Communicatiemodule LON is niet geactiveerd.

”1”

Communicatiemodule LON is geactiveerd.

7777 LON deelnemersnummer !
Nummerbereiken van de LON-adressering voor de
warmtepompregeling.
De adressering van LON-deelnemers bestaat zoals in
een telefoonnet (landnummer, netnummer, abonneenummer) uit drie verschillende delen. Het eerste deel
is voor alle toestellen van Viessmann vast op dezelfde
waarde ingesteld. De overige delen bestaan uit het
LON-installatienummer en het LON-deelnemersnummer.

Opmerking
Om communicatieconflicten te vermijden, het volgende
in acht nemen:
■ Elk LON-deelnemersnummer mag binnen een installatie slechts één keer toegekend worden.
■ LON-deelnemersnummer 99 niet voor de warmtepompregeling instellen. Dit is het LON-deelnemersnummer van de communicatie-interface Vitocom.
Instelwaarde is nummer van de LON-deelnemer.

7779 LON foutmanager !
Waarde

Betekenis

”0”

Warmtepompregeling is geen foutmanager.

”1”

Warmtepompregeling is foutmanager.

Parameter

De warmtepompenregeling, die foutmanager is, toont
alle storingsmeldingen van de installatie. Bovendien
bewaakt de regeling alle deelnemers op uitval en
genereert groepsalarmmeldingen.

5837029

Opmerking
Binnen een installatie mag slechts een regeling als
foutmanager worden geconfigureerd. Uitzondering: de
communicatiepoort Vitocom mag ook foutmanager
zijn.
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7798 LON installatienummer !
Nummerbereik van de LON-adressering.
De adressering van LON-deelnemers bestaat zoals in
een telefoonnet (landnummer, netnummer, abonneenummer) uit drie verschillende delen.
Het eerste deel is voor alle toestellen van Viessmann
vast op dezelfde waarde ingesteld. De overige delen
bestaan uit het LON-installatienummer en het LONdeelnemersnummer.

Instelwaarde is installatienummer.

779C Interval voor gegevensoverdracht via LON !
Ontvangstinterval voor de via LON verzonden waarden
en meldingen.
Als voor een grootte of melding binnen deze cyclustijd
geen signaal wordt ontvangen, zet de regeling deze
waarde of status zolang op een voorlopige instelling tot
het signaal weer wordt ontvangen.

Instelwaarde in min

77FC Bron buitentemperatuur !
De warmtepompregeling kan de buitentemperatuur uit
verschillende bronnen halen.

Waarde

Betekenis

”2”

Warmtepompregeling ontvangt buitentemperatuur van een extern toestel via KM-bus,
bijvoorbeeld basisstation.

”3”

Niet instellen.

Opdat alle deelnemers in de LON dezelfde tijd gebruiken, kan de warmtepompregeling deze waarde aan
andere LON-deelnemers toezenden.

Waarde

Betekenis

”0”

Buitentemperatuur wordt niet gezonden.

Opmerking
Binnen een installatie in LON mag slechts één deelnemer de buitentemperatuur zenden.

”1”

Warmtepompregeling zendt buitentemperatuur in het LON. Alle LON-deelnemers met
hetzelfde installatienummer kunnen deze
waarde ontvangen (”LON installatienummer
7798”).

Waarde

Betekenis

”0”

Warmtepompregeling registreert de buitentemperatuur via de op de regelaar- en sensorprintplaat aangesloten buitentemperatuursensor.

”1”

De warmtepompregeling ontvangt de buitentemperatuur van een andere LON-deelnemer
met hetzelfde installatienummer (”LON installatienummer 7798”).
Opmerking
Binnen een installatie in LON mag slechts
één deelnemer de buitentemperatuur zenden.

5837029

Parameter

77FD Buitentemperatuur zenden !
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Parametergroep communicatie
77FE Bron tijd !
De warmtepompregeling kan de tijd uit verschillende
bronnen halen.

Waarde

Betekenis

”2”

Warmtepompregeling ontvangt tijd van een
extern toestel via KM-bus, bijvoorbeeld basisstation.

”3”

Warmtepompregeling ontvangt tijd via draadloze tijdmodule (accessoires, aansluiting op
regelaar- en sensorprintplaat).

Opdat alle deelnemers in LON dezelfde tijd gebruiken,
kan de warmtepompregeling deze waarde aan andere
LON-deelnemers toezenden.

Waarde

Betekenis

”0”

Tijd wordt niet gezonden.

Opmerking
Binnen een installatie in LON mag slechts één deelnemer de tijd zenden.

”1”

Warmtepompregeling zendt tijd in LON. Alle
LON-deelnemers met hetzelfde installatienummer kunnen deze waarde ontvangen
(”LON installatienummer 7798”).

Waarde

Betekenis

”0”

Warmtepompregeling zendt tijd van de interne klok van de regeling.

”1”

De warmtepompregeling ontvangt de tijd van
een andere LON-deelnemer met hetzelfde installatienummer (”LON installatienummer
7798”).
Opmerking
Binnen een installatie in LON mag slechts
één deelnemer de tijd zenden.

5837029

Parameter

77FF Tijd zenden !
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Parametergroep bediening
Parametergroep oproepen
1. Servicemenu:
OK + å gelijktijdig ca. 4 s lang indrukken.

3. ”Bediening”
4. Parameter kiezen.

2. ”Codeerniveau 1”

8800 Bediening blokkeren !
Waarde

Basismenu

Uitgebreid menu

”0”

✓

✓

”1”

✓

✗

”2”

✗

✗

Opmerking
Afstandsbediening en afstandsonderhoud in combinatie met Vitocom is onafhankelijk van deze instellingen mogelijk.
■ Het vrijgeven van de bediening via het codeerniveau
1 is ook in geblokkeerde toestand (instelwaarden ”1”
en ”2”) mogelijk.
■

✓ Bediening vrijgegeven
✗ Bediening geblokkeerd

8801 Vrijgave niveaus tijdprogram. geluidsgereduceerde werking !
Met deze parameter wordt vastgelegd in welk instelniveau het tijdprogramma voor de geluidsgereduceerde
werking instelbaar is (”Tijdprg. geluidsarm”).

Waarde

Betekenis

”0”

Instelniveau ”gebruiker installatie”

”1”

Instelniveau ”vakman”

”2”

Niet instellen! ”Tijdprogr. geluidsarm” is
niet meer instelbaar.

”3”

Niet instellen! ”Tijdprogr. geluidsarm” is
niet meer instelbaar.

8811 Gebruikersniveau weergave energiebalans/JAZ !
Met deze parameter wordt bepaald in welk menu
de ”Energiebalans” weergegeven kan worden.
Betekenis

”0”

”Energiebalans” wordt niet weergegeven.

”1”

Weergave bij ”Diagnose” ”Energiebalans” (instelniveau ”vakman”)

”2”

Weergave bij
■ ”Diagnose”
”Energiebalans” (instelniveau ”vakman”)
en
■ Uitgebreid menu
”Informatie”
”Energiebalans” (instelniveau ”installatiebeheerder”)

5837029

Parameter

Waarde

Opmerking
De beschikbare energiebalansen zijn afhankelijk van
het toesteltype en van de installatie-uitvoering.
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Printplaten en aansluitmogelijkheden
Overzicht van de printplaten

Brine/water- en lucht/water-warmtepompen
Printplaat

Aanhangsel

Positie van de printplaten in de warmtepomp
Montage- en servicehandleiding van de warmtepomp

/

Vitocal
200-A

300-A

300-A

222-G

333-G

Type
AWCI-AC
201.A

AWO-AC
301.B

AWO
302.B

Alle

Alle

Basisprintplaat (bedrijfscomponenten
230 V~): Zie pagina 289.

\

0

0

\

\

Uitbreidingsprintplaat (bedrijfscomponenten
230 V~): Zie pagina 293.

\

0

0

\

\

Rangeerprintplaat (Meld- en veiligheidsaansluitingen): Zie pagina 298.

—

0

0

—

—

Kroonsteentjes Vitocal 200-A (meldings- en
veiligheidsaansluitingen): Zie pagina 305.

\

—

—

—

—

Kroonsteentjes Vitocal 222-G/333-G (meldings- en veiligheidsaansluitingen): Zie pagina 308.

—

—

—

\

\

Regelaar- en sensorprintplaat Vitocal 100-S/
200-A/200-S/300-A: Zie pagina 309.

\

0

0

—

—

Regelaar- en sensorprintplaat Vitocal 111-S/
222-A/222-S/222-G/333-G: Zie pagina 311.

—

—

—

\

\

EEK-printplaat [2]: Zie pagina 313.

\

—

—

—

—

EEK-printplaat [4]: Zie pagina 313.

—

\

—

—

—

EEK-printplaat [4-6] / [4-7]: Zie pagina 317.

—

—

—

\

\

Regelaarprintplaat en EEK-printplaat[6]: Zie
pagina 319.

—

—

\

—

—

5837029

\ In de warmtepomp ingebouwd
0 In een afzonderlijke regelingsbehuizing ingebouwd
— Niet beschikbaar
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Printplaten en aansluitmogelijkheden
Overzicht van de printplaten (vervolg)

Printplaten in binnenunit
Printplaat

Vitocal
100-S

111-S

200-A

222-A

200-S

222-S

Basisprintplaat (bedrijfscomponenten
230 V~): Zie pagina 289.

X

X

X

X

X

X

Uitbreidingsprintplaat (bedrijfscomponenten
230 V~): Zie pagina 293.

X

X

X

X

X

X

Kroonsteentjes Vitocal 100-S/200-A/200-S
(meldings- en veiligheidsaansluitingen): Zie
pagina 301.

X

—

X

—

X

—

Kroonsteentjes Vitocal 111-S/222-A/222-S
(meldings- en veiligheidsaansluitingen): Zie
pagina 303.

—

X

—

X

—

X

Regelaar- en sensorprintplaat Vitocal 100-S/
200-A/200-S: Zie pagina 309.

X

—

X

—

X

—

Regelaar- en sensorprintplaat Vitocal 111-S/
222-A/222-S/222-G/333-G: Zie pagina 311.

—

X

—

X

—

X

111-S

200-A

222-A

200-S

222-S

X Voorhand.
— Niet beschikbaar

Printplaten in buitenunit
Printplaat

Vitocal
100-S

EEK-printplaat [4-3] / [4-4]: Zie pagina 316.

—

—

X

X

X

X

Hoofdprintplaat [7] / [7-1]: Zie pagina 321.

X

X

—

—

—

—

X Voorhand.
— Niet beschikbaar

Aanwijzingen voor de elektrische aansluitingen
Montage- en servicehandleiding van de betreffende warmtepomp
■

■

De som van de vermogens van alle direct op de
warmtepompregeling aangesloten componenten
(bijvoorbeeld pompen, kleppen, meldinrichtingen,
relais) mag 1000 W niet overschrijden.
Als het totale vermogen ≤ 1000 W is, kan het afzonderlijke vermogen van een component (bijvoorbeeld
pomp, klep, meldinrichting, relais) groter dan opgegeven worden gekozen. Daarbij mag het schakelvermogen van het overeenkomstige relais niet worden
overschreden: zie volgende hoofdstuk.
Aansluitklemmen kunnen (afhankelijk van de toesteluitvoering) in de toestand bij levering bezet zijn.
Als twee componenten op een gemeenschappelijke
klem worden aangesloten, moeten beide aders
samen in één adereindhuls worden geperst.

■
■
■

De aders van de KM-BUS kunnen verwisseld worden.
De aders van de Modbus zijn niet verwisselbaar.
Nulleider en aardleiding van alle componenten worden afhankelijk van het type warmtepomp als volgt
aangesloten:
– Klemmen X2.N en X1.? van de rangeerprintplaat
– Klemmen X2.N en X1.? van de kroonsteentjes

Opmerking
In de volgende afbeeldingen van de printplaten worden
alleen de uit te voeren aansluitingen getoond. In de
tabellen worden ook in de fabriek aangebrachte aansluitingen toegelicht.

5837029

Aanhangsel

Warmtepompen met aparte binnen- en buitenunit
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Printplaten en aansluitmogelijkheden
Basis- en uitbreidingsprintplaat
Basisprintplaat
Aanhangsel

Toewijzing aan het type warmtepomp: zie ”overzicht
van de printplaten”.
Bedrijfscomponenten 230 V~
A1

M2

X3.1

X3.1

M3

X3.1 X3.1

1234

1234

1234567

12345

sYH

sYH

sYG

sYF

r M

1.

M

r

?N

N

?N

?N

?N

M

sYÖ

12

sYA

12345

sYS

AC
N

M
1~

sYD

fÖ

F3
T 6,3 A

1234

M

?N

?N

?N

A1

Afb. 64
F3

Zekering T 6,3 A
Interne netaansluiting regeling (fabrieksmatige aansluiting)
sYA/sYS Werkingscomponenten 230 V~ (aansluiting
door installateur)
fÖ

sYD, sYG Fabrieksmatige aansluitingen
Externe bijschakeling verwarmings-/koelcirsYF
sYH

cuits
Externe bijschakeling verwarmings-/koelcircuits of Smart Grid

Aanwijzingen bij de aansluitwaarden
Het aangegeven vermogen is het geadviseerde aansluitvermogen.
■ De aangegeven stroomwaarde geeft de maximale
schakelstroom van het schakelcontact aan. Totaalstroom van alle aangesloten componenten van 5 A
in acht nemen.

5837029

■
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Printplaten en aansluitmogelijkheden
Basis- en uitbreidingsprintplaat (vervolg)

Stekker sYA
Klemmen
211.2

211.3

Functie

Verklaring

Interne netvoeding van de printplaten

—

Functie

Verklaring

/ :
Secundaire pomp
Opmerking
:
De secundaire pomp is direct op de
EEK-printplaat aangesloten: Zie
hoofdstuk ”EEV-printplaat [4-6] /
[4-7]”.

Bij installatie zonder buffer is geen bijkomende CVpomp nodig: zie klem 212.2.
■ Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing
voor vloerverwarmingscircuit (indien aanwezig) in serie aansluiten.
Aansluitwaarden
■ Vermogen: 140 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A

Aansturing verwarmingswater-doorstroomtoestel trap 1

■

1.

r

■

Aansluitwaarden
Vermogen: 10 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A

211.4
r M

■

■

:
Circulatiepomp voor de boilerverwarming
:
Boilerlaadpomp

■

:
2-wegafsluitklep

■

M

211.5
NC

AC

3-wegomschakelklep ”Verwarmen/
tapwaterverwarming”

Aansturing koeling
:
Koelfunctie ”natural cooling”
/ :
3-wegomschakelkleppen voor bypass
verwarmingswaterbuffer bij koelfunctie ”active cooling”

Aansluitwaarden
■ Vermogen: 130 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A
Opmerking
Afhankelijk van de warmtepomp en de installatie-uitvoering zijn niet alle componenten aanwezig: Zie ”Aansluitingen tapwateropwarming”.

:
NC-box (accessoire) of door installateur geleverde
componenten voor NC-koeling
/ :
3-wegomschakelkleppen parallel aansluiten.
Aansluitwaarden
■ Vermogen: 10 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A

5837029

Aanhangsel

Stekker fÖ
Klemmen
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Printplaten en aansluitmogelijkheden

Stekker sYS
Klemmen
212.1
AC

Functie

Verklaring

Aansturing koeling
:
Koelfunctie ”active cooling”

AC-box of door installateur geleverde componenten
voor AC-koeling
Aansluitwaarden
Vermogen: 10 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A
■ Als een buffer aanwezig is, wordt deze pomp aanvullend op de secundaire pomp aangesloten.
■ Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing
voor vloerverwarmingscircuit (indien aanwezig) in serie aansluiten.
Aansluitwaarden
■ Vermogen: 100 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A
■

212.2
A1

CV-pomp verwarmingscircuit zonder
mengklep A1/VC1

212.3

Tapwatercirculatiepomp

Aansluitwaarden
■ Vermogen: 50 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A

212.4

3-wegomschakelklep voor bypass
verwarmingswaterbuffer of warmtepomp bij bivalente alternatieve werking

Aansluitwaarden
■ Vermogen: 130 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A

Functie

Verklaring

Vraag kamerverwarming verwarmingscircuit M2/VC2

Digitale ingang 230 V~:
■ 230 V: Vraag kamerverwarming voor verwarmingscircuit M2/VC2 actief
■ 0 V: Geen vraag
■ Schakelvermogen 230 V, 0,15 A

Stekker sYF
Klemmen
214.1
M2

214.2
M2

214.3

Aanvraag ruimtekoeling verwarmings- Digitale ingang 230 V~:
■ 230 V: Vraag kamerkoeling voor verwarmingscircuit
circuit M2/VC2
M2/VC2 actief
■ 0 V: Geen vraag
■ Schakelvermogen 230 V, 0,15 A
Vraag kamerverwarming verwarmingscircuit M3/VC3

Digitale ingang 230 V~:
■ 230 V: Vraag kamerverwarming voor verwarmingscircuit M3/VC3 actief
■ 0 V: Geen vraag
■ Schakelvermogen 230 V, 0,15 A

Vraag kamerkoeling verwarmingscircuit M3/VC3

Digitale ingang 230 V~:
■ 230 V: Vraag kamerkoeling voor verwarmingscircuit
M3/VC3 actief
■ 0 V: Geen vraag
■ Schakelvermogen 230 V, 0,15 A

M3

214.4

5837029

M3
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Aanhangsel

Basis- en uitbreidingsprintplaat (vervolg)

Printplaten en aansluitmogelijkheden
Basis- en uitbreidingsprintplaat (vervolg)

Functie

Verklaring

Vraag kamerverwarming verwarmingscircuit A1/VC1
Of

Digitale ingang 230 V~:
230 V: Vraag kamerverwarming voor verwarmingscircuit A1/VC1 actief
■ 0 V: Geen vraag
■ Schakelvermogen 230 V, 2 mA
Digitale ingang 230 V~:
■ 230 V: Contact actief
■ 0 V: Contact niet actief
■ Schakelvermogen 230 V, 2 mA

216.1
A1

Smart Grid, potentiaalvrij contact 1

■

Functie afhankelijk van klem 216.4: zie hoofdstuk ”Smart Grid” in de ”functiebeschrijving”.
216.2

Vraag kamerkoeling verwarmingscircuit A1/VC1

A1

216.4

Smart Grid, potentiaalvrij contact 2

Digitale ingang 230 V~:
230 V: Aanvraag kamerkoeling voor verwarmingscircuit A1/VC1 actief
■ 0 V: Geen vraag
■ Schakelvermogen 230 V, 0,15 A

■

Digitale ingang 230 V~:
230 V: Contact actief
■ 0 V: Contact niet actief
■ Schakelvermogen 230 V, 2 mA

■

Functie afhankelijk van klem 216.1: zie hoofdstuk ”Smart Grid” in de ”functiebeschrijving”.

5837029

Aanhangsel

Stekker sYH
Klemmen
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Printplaten en aansluitmogelijkheden
Basis- en uitbreidingsprintplaat (vervolg)
Uitbreidingsprintplaat op basisprintplaat
Aanhangsel

Toewijzing aan het type warmtepomp: zie ”overzicht
van de printplaten”.
Bedrijfscomponenten 230 V~
12

U
sXÖ

N? L1 N

N

L1

M2
r

M2

?N

?N

M

sXA

M

1234

12

sXS

sXD

1234567

123

sXF

sXG
y
y

N

y

?N

N

2.

r

Afb. 65
Zonder functie
sXÖ
sXS bis sXG Bedrijfscomponenten 230 V~

5837029

Aanwijzingen bij de aansluitwaarden
■ Het aangegeven vermogen is het geadviseerde aansluitvermogen.
■ De aangegeven stroomwaarde geeft de maximale
schakelstroom van het schakelcontact aan. Totaalstroom van alle aangesloten componenten van 5 A
in acht nemen.
■ De relaiscontacten van de externe warmteopwekker
en groepsalarmmelding zijn niet geschikt voor veiligheidslaagspanning.
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Printplaten en aansluitmogelijkheden
Basis- en uitbreidingsprintplaat (vervolg)

Functie

Verklaring

222.1

/ :
Aansturing mengklepmotor voor externe warmteopwekker
Signaal mengklep DICHT

Aansluitwaarden
■ Vermogen: 10 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 0,2(0,1) A

222.2

/ :
Aansturing mengklepmotor voor externe warmteopwekker
Signaal mengklep OPEN

Aansluitwaarden
■ Vermogen: 10 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 0,2(0,1) A

222.3
222.4

/ :
Aansturing externe warmteopwekker
en telkens 1 veiligheidstemperatuurbegrenzer (door installateur te plaatsen, max. 70 °C) voor het uit- of omschakelen van de volgende componenten:

Potentiaalvrij contact
Aansluitwaarden (contactbelasting)
■ Spanning: 230 V~
(niet geschikt voor veiligheidslaagspanning)
■ Max. schakelstroom: 4(2) A
Aansluitingen voor veiligheidstemperatuurbegrenzer

Kamerverwarming:
■ Secundaire pomp warmtepomp
■ Externe warmteopwekker
Tapwaternaverwarming:
■ 3-wegomschakelklep ”Verwarmen/
tapwaterverwarming”

Kamerverwarming:
In serie naar secundaire pomp (klem 211.2 op basisprintplaat)
■ In serie voor de aansturing van externe warmteopwekker (klem 222.3)

■

Tapwaternaverwarming:
■ In serie naar 3-weg-omschakelklep ”Verwarmen/
tapwateropwarming” (klem 211.4 op basisprintplaat)
Stekker sXD
Klemmen
223.1
223.2

Functie

Verklaring

Groepsalarmmeld.

Potentiaalvrij contact:
■ Gesloten: Fout
■ Geopend: Geen fout
■ Niet geschikt voor veiligheidslaagspanning
Aansluitwaarden (contactbelasting)
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A

Functie

Verklaring

Aansturing verwarmingswater-doorstroomtoestel trap 2.

Aansluitwaarden
■ Vermogen: 10 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A

:
Boilerlaadpomp (tapwaterzijde)

Boilerlaadpomp en 2-weg-afsluitklep parallel aansluiten.

:
2-wegafsluitklep

Aansluitwaarden
■ Vermogen: 130 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A

U

Stekker sXF
Klemmen
224.4
2.

r

224.6

M

5837029

Aanhangsel

Stekker sXS
Klemmen
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Printplaten en aansluitmogelijkheden
Basis- en uitbreidingsprintplaat (vervolg)
Klemmen

Functie

Verklaring

/ :
Circulatiepomp voor tapwaternaverwarming
Of
/ :
Aansturing elektrisch verwarmingselement (in warmwaterboiler)

Aansluitwaarden
■ Vermogen: 100 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A

Functie

Verklaring

CV-pomp van het verwarmingscircuit
met mengklep M2/VC2

Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing voor
vloerverwarmingscircuit (indien aanwezig) in serie aansluiten.

Stekker sXG
Klemmen
225.1
M2
r

Aanhangsel

224.7

Aansluitwaarden
Vermogen: 100 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A

■

225.2

M2

225.3

Aansluitwaarden
■ Vermogen: 10 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 0,2(0,1) A

Aansturing van de mengklepmotor
verwarmingscircuit M2/VC2
Signaal mengklep OPEN

Aansluitwaarden
■ Vermogen: 10 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 0,2(0,1) A

5837029

M2

Aansturing van de mengklepmotor
verwarmingscircuit M2/VC2
Signaal mengklep DICHT
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Printplaten en aansluitmogelijkheden
Basis- en uitbreidingsprintplaat (vervolg)

Vitocal 100-S/200-A/200-S
211.4 (basisprintplaat)
■
■
■

3-wegomschakelklep B (ingebouwd)
Boilerlaadpomp C
Tweewegafsluitklep D

Schema

C

M

M

B

211.4

A

D

211.4
M

B

A

A Secundaire pomp (ingebouwd)

Vitocal 111-S/222-A/222-S/222-G/333-G
211.4 (basisprintplaat)

Schema

211.4

3-wegomschakelklep B (ingebouwd)
M

B

A

A Secundaire pomp (ingebouwd)

5837029

Aanhangsel

Aansluitingen tapwateropwarming
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Printplaten en aansluitmogelijkheden
Basis- en uitbreidingsprintplaat (vervolg)
Vitocal 300-A, type AWO-AC 301.B, Vitocal 300-A, type AWO 302.B
211.4 (basisprintplaat)
224.6 (uitbreidingsprintplaat) Schema
■
■

224.6

Boilerlaadpomp C
Tweewegafsluitklep D

Aanhangsel

Circulatiepomp voor de boilerverwarming E

C
M

E

D

A
211.4

Of

E
A
211.4

5837029

A Secundaire pomp
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Rangeerprintplaat Vitocal 300-A

Meld- en veiligheidsaansluitingen
1 / N / PE
230 V / 50 Hz
? N L1
X4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

X8

5 4 3 2 1

G

P

F1

X5

X3 18 17 16 15

14 13 12 11 10

9

8 7 6 5 4 3 2 1

F1
T6,3 A

P

L1 L'
X7

A
N N'

1 2 3 N N N N N N N N N N N N N N N N

X2
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

X6

1 ??????????????????
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Afb. 66
A

F1
X1
X2
X3

Stekkerverbinding netschakelaar (niet op rangeerprintplaat)
Zekering T 6,3 A
Klemmen X1.? voor aardleider van alle bijbehorende installatiecomponenten
Klemmen X2.N voor nulleider van alle bijbehorende installatiecomponenten
■ Aansluitklemmen voor netaansluiting regeling ”L1” en extra componenten
■ Geschakelde fase L1: X3.1, X3.2, X3.3, X3.7,
X3.11, X3.13, X3.16
■ Klemmen voor meld- en veiligheidsaansluitingen

X5/X7 Aansluitingen voor verbindingskabel (stuurkabel 230 V~) naar warmtepomp
X6/X8 Intern bezette aansluitingen

5837029

Aanhangsel

Toewijzing aan het type warmtepomp: zie ”overzicht
van de printplaten”.
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Klemmen

Functie

Verklaring

X3.1, X3.2,
X3.3, X3.7,
X3.11, X3.13,
X3.16

Fase geschakeld

Opmerking
Totale belasting van 1000 W van alle aangesloten componenten respecteren.

X3.2
X3.14

Signaal ”Extern blokkeren”: Extern
blokkeren van compressor en pompen, mengkleppen in regelwerking of
DICHT

Potentiaalvrij contact nodig:
■ Gesloten: blokkering actief
■ Geopend: geen blokkering
■ Schakelvermogen 230 V~, 2 mA
Opmerking
■ Deze en andere externe functies (bijv. externe gewenste waarden) kunnen alternatief via de externe
uitbreiding EA1 worden aangesloten (niet in combinatie met Smart Grid).
Montagehandleiding ”uitbreiding EA1”

X3.3
X3.4

Stromingsbewaker secundair circuit

Potentiaalvrij contact nodig:
■ Gesloten: warmtepomp in werking
■ Geopend: warmtepomp buiten werking
■ Schakelvermogen 230 V~, 0,15 A
■
■

X3.6
X3.7
G

Blokkering door energiebedrijf

Brug is bij een aantal toestellen geplaatst.
Bij aangesloten stromingsbewaker mag er geen brug
aanwezig zijn.

Potentiaalvrij contact nodig:
■ Gesloten: geen blokkering (veiligheidscircuit vrij)
■ Geopend: blokkering actief
■ Schakelvermogen 230 V~, 0,15 A
Opmerking
Geen parametrering nodig
■ Bij aangesloten blokkeercontact energiebedrijf mag er
geen brug aanwezig zijn.
■ De compressor wordt ”hard” uitgeschakeld zodra het
contact opengaat.
■ Door het blokkeersignaal van het energiebedrijf wordt
de voedingsspanning van de desbetreffende componenten uitgeschakeld (afhankelijk van het energiebedrijf).
■ Voor het verwarmingswater-doorstroomtoestel kunnen de uit te schakelende trappen worden gekozen
(parameter ”Vermogen voor verwarmingswaterdoorstroomtoestel bij blokkering door energiebedrijf 790A”).
■ De netaansluiting van de warmtepompregeling
(3 x 1,5 mm2) en de kabel voor het blokkeringssignaal
van het energiebedrijf kunnen in een 5-aderige kabel
worden samengebracht.
■

5837029

In combinatie met Smart Grid:
Het blokkeersignaal van het energiebedrijf mag niet
aangesloten zijn.
Brug moet aanwezig zijn.
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Rangeerprintplaat Vitocal 300-A (vervolg)

Printplaten en aansluitmogelijkheden
Rangeerprintplaat Vitocal 300-A (vervolg)
Functie

Verklaring

Vorstbeschermingsthermostaat
en/of
Dauwpuntsensor

Potentiaalvrij contact nodig:
■ Gesloten: veiligheidscircuit vrij
■ Geopend: veiligheidscircuit onderbroken, warmtepomp buiten werking
■ Schakelvermogen 230 V~, 0,15 A

X3.8
X3.9

of
Brug

■

■

X3.10
X3.11

Storingsmelding volgwarmtepomp
van een cascade
of
Brug

Serieschakeling bij aanwezigheid meerdere veiligheidscomponenten
Brug plaatsen bij afwezigheid veiligheidscomponenten.

Potentiaalvrij contact nodig:
■ Gesloten: Geen storing
■ Geopend: Storing
■ Schakelvermogen 230 V~, 0,15 A
Bij aangesloten meldcontact mag er geen brug aanwezig zijn.

X3.12
X3.13

Signaal ”Externe vraag”: Extern inPotentiaalvrij contact nodig:
■ Gesloten: Vraag
schakelen van compressor en pompen, mengkleppen in regelwerking of ■ Geopend: Geen vraag
■ Schakelvermogen 230 V, 2 mA
OPEN, omschakelen van de werkingsmodus van meerdere installatiecomponenten
Opmerking
■ Deze en andere externe functies (bijv. externe gewenste waarden) kunnen alternatief via de externe
uitbreiding EA1 worden aangesloten (niet in combinatie met Smart Grid).
Montagehandleiding ”uitbreiding EA1”

X3.17
X3.18

Zekering F1 T 6,3 A

X3.18

Netaansluiting warmtepompregeling:
Fase L1
X1.1 Aansluiting aardleiding
X2.1 Aansluiting nulleider

Netvoeding 230 V~

5837029

Aanhangsel

Klemmen
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Kroonsteentjes Vitocal 100-S/200-A/200-S

Vitotronic 200
WO1C

Aanhangsel

L1
?
N

6 7 1 8 9 3 4 1 1 1 1 1
X3

X40

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

F1 T 6,3 A H

Meld-, veiligheidsaansluitingen en bedrijfscomponenten 230 V~

G

L´ L´ L´ L´ L´

L´
´

1/N/PE
230 V/50 Hz

X2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
X1

Afb. 67
F1
X1

Zekering T 6,3 A
Klemmen X1.? voor aardleider van alle bijbehorende installatiecomponenten
X2 Klemmen X2.N voor nulleider van alle bijbehorende installatiecomponenten
X3 ■ Geschakelde fase L1: X3.1
■ Klemmen voor meld-, veiligheidsaansluitingen
en bedrijfscomponenten 230 V~
X40 Aansluitklemmen voor netaansluiting regeling
Klemmen

Functie

Verklaring

X3.1

Fase geschakeld

Opmerking
Totale belasting 1000 W van alle aangesloten componenten in acht nemen.

X3.3
X3.4

Stromingsbewaker

Potentiaalvrij contact nodig:
■ Gesloten: warmtepomp in werking
■ Geopend: warmtepomp buiten werking
■ Schakelvermogen 230 V, 0,15 A
Bij aangesloten stromingsbewaker mag er geen brug
aanwezig zijn.

X3.6
X3.7

Potentiaalvrij contact nodig:
■ Gesloten: warmtepomp in werking
■ Geopend: warmtepomp buiten werking
■ Schakelvermogen 230 V, 0,15 A

5837029

G

Blokkering door energiebedrijf
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Kroonsteentjes Vitocal 100-S/200-A/200-S (vervolg)
Klemmen

Functie

Verklaring

Aanhangsel

Opmerking
■ Geen parametrering nodig
■ Bij aangesloten blokkeercontact energiebedrijf mag er
geen brug aanwezig zijn.
■ De compressor wordt ”hard” uitgeschakeld zodra het
contact opengaat.
■ Door het blokkeersignaal van het energiebedrijf wordt
de voedingsspanning van de desbetreffende componenten uitgeschakeld (afhankelijk van het energiebedrijf).
■ Voor het verwarmingswater-doorstroomtoestel kunnen de uit te schakelende trappen worden gekozen
(parameter ”Vermogen voor verw.water-doorstr.
bij ext. blokkering 790A”).
■ De netaansluiting van de warmtepompregeling
(3 x 1,5 mm2) en de leiding voor het blokkeersignaal
energiebedrijf kunnen in een 5-aderige leiding worden
samengebracht.
In combinatie met Smart Grid:
Het blokkeersignaal van het energiebedrijf mag niet
aangesloten zijn.
Brug moet aanwezig zijn.
X3.8
X3.9

Vorstbescherming koeling
Of
Brug

Potentiaalvrij contact nodig:
■ Gesloten: veiligheidscircuit vrij
■ Geopend: veiligheidscircuit onderbroken, warmtepomp buiten werking
■ Schakelvermogen 230 V~, 0,15 A
■

■

Netaansluiting warmtepompregeling:
Fase L1
X40.? Aansluiting aardleiding
X40.N Aansluiting nulleider

Netvoeding 230 V~

5837029

X40.L1

Serieschakeling bij aanwezigheid beide veiligheidscomponenten
Brug plaatsen bij afwezigheid veiligheidscomponenten.
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Kroonsteentjes Vitocal 111-S/222-A/222-S

F1 T 6,3 A H

1/N/PE
230 V/50 Hz

N

L1
X40

L´

6

G

7

1

8

9

3

L´

L´

L´

4

1

1

1

N

N

N

N

Aanhangsel

Meld-, veiligheidsaansluitingen en bedrijfscomponenten 230 V~

´
X3

N

N

N

N

N

X2
N N

N

X1

Afb. 68
F1
X1

Zekering T 6,3 A H
Klemmen X1.? voor aardleider van alle bijbehorende installatiecomponenten
X2 Klemmen X2.N voor nulleider van alle bijbehorende installatiecomponenten
X3 ■ Geschakelde fase L': X3.1
■ Klemmen voor meld-, veiligheidsaansluitingen
en bedrijfscomponenten 230 V~
X40 Aansluitklemmen voor netaansluiting warmtepompregeling
Klemmen

Functie

Verklaring

X3.1

Fase geschakeld

Opmerking
Totale belasting van 1000 W van alle aangesloten componenten respecteren.

X3.3
X3.4

Stromingsbewaker

Potentiaalvrij contact nodig:
■ Gesloten: warmtepomp in werking
■ Geopend: warmtepomp buiten werking
■ Schakelvermogen 230 V, 0,15 A
Bij aangesloten stromingsbewaker mag er geen brug
aanwezig zijn.

X3.6
X3.7

Potentiaalvrij contact nodig:
■ Gesloten: warmtepomp in werking
■ Geopend: warmtepomp buiten werking
■ Schakelvermogen 230 V, 0,15 A

5837029

G

Blokkering door energiebedrijf
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Kroonsteentjes Vitocal 111-S/222-A/222-S (vervolg)
Klemmen

Functie

Verklaring

Aanhangsel

Opmerking
■ Geen parametrering nodig
■ Bij aangesloten blokkeercontact energiebedrijf mag er
geen brug aanwezig zijn.
■ De compressor wordt ”hard” uitgeschakeld zodra het
contact opengaat.
■ Door het blokkeersignaal van het energiebedrijf wordt
de voedingsspanning van de desbetreffende componenten uitgeschakeld (afhankelijk van het energiebedrijf).
■ Voor het verwarmingswater-doorstroomtoestel kunnen de uit te schakelende trappen worden gekozen
(parameter ”Vermogen voor verwarmingswaterdoorstroomtoestel bij blokkering door energiebedrijf 790A”).
■ De netaansluiting van de warmtepompregeling
(3 x 1,5 mm2) en de kabel oor het blokkeringssignaal
van het energiebedrijf kunnen in een 5-aderige kabel
worden samengebracht.
In combinatie met Smart Grid:
Het blokkeersignaal van het energiebedrijf mag niet
aangesloten zijn.
Brug moet aanwezig zijn.
X3.8
X3.9

Vorstbescherming koeling
of
Brug

Potentiaalvrij contact nodig:
■ Gesloten: veiligheidscircuit vrij
■ Geopend: veiligheidscircuit onderbroken, warmtepomp buiten werking
■ Schakelvermogen 230 V~, 0,15 A
■

■

Netaansluiting warmtepompregeling:
Fase L1
X40.? Aansluiting aardleiding
X40.N Aansluiting nulleider

Netvoeding 230 V~

5837029

X40.L1

Serieschakeling bij aanwezigheid beide veiligheidscomponenten
Brug plaatsen bij afwezigheid veiligheidscomponenten.
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Kroonsteentjes Vitocal 200-A

X2

SLP

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Aanhangsel

Meld- en veiligheidsaansluitingen

X1

1 1 1 3 4 8 9

X3

Afb. 69

5837029

X1 Klemmen X1.? voor aardleider van alle bijbehorende installatiecomponenten
X2 Klemmen X2.N voor nulleider van alle bijbehorende installatiecomponenten
X3 ■ Geschakelde fase L1: X3.1, X3.2
■ Klemmen voor meld- en veiligheidsaansluitingen
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A

B
G

6
7

F1 T 6,3 A H
N

L1

1/N/PE
230 V/50 Hz
Afb. 70
F1 Zekering T 6,3 A
X3 ■ Aansluiting ventilator 230 V~ A (in fabriek aangesloten)
■ Thermisch contact ventilator B (in fabriek aangesloten)
■ Aansluitklemmen voor netaansluiting regeling ”L1” en extra componenten
■ Klemmen voor meld- en veiligheidsaansluitingen
Klemmen

Functie

Verklaring

X3.SLP

Boilerlaadpomp

Aansluitwaarden:
Vermogen: 130 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 4(2) A
■

X3.1
X3.2

Fase geschakeld

Opmerking
Totale belasting 1000 W van alle aangesloten componenten in acht nemen.

X3.3
X3.4

Stromingsbewaker

Potentiaalvrij contact nodig:
■ Gesloten: warmtepomp in werking
■ Geopend: warmtepomp buiten werking
■ Schakelvermogen 230 V, 0,15 A
Bij aangesloten stromingsbewaker mag er geen brug
aanwezig zijn.

X3.6
X3.7
G

Blokkering door energiebedrijf

Potentiaalvrij contact nodig:
■ Gesloten: geen blokkering (veiligheidscircuit vrij)
■ Geopend: blokkering actief
■ Schakelvermogen 230 V, 0,15 A

5837029

Aanhangsel

Kroonsteentjes Vitocal 200-A (vervolg)
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Kroonsteentjes Vitocal 200-A (vervolg)
Functie

Verklaring
Opmerking
■ Geen parametrering nodig
■ Bij aangesloten blokkeercontact energiebedrijf mag er
geen brug aanwezig zijn.
■ De compressor wordt ”hard” uitgeschakeld zodra het
contact opengaat.
■ Door het blokkeersignaal van het energiebedrijf wordt
de voedingsspanning van de desbetreffende componenten uitgeschakeld (afhankelijk van het energiebedrijf).
■ Voor het verwarmingswater-doorstroomtoestel kunnen de uit te schakelende trappen worden gekozen
(parameter ”Vermogen voor verwarmingswaterdoorstroomelement bij blokkering door energiebedrijf 790A ”).
■ De netaansluiting van de warmtepompregeling
(3 x 1,5 mm2) en de leiding voor het blokkeersignaal
energiebedrijf kunnen in een 5-aderige leiding worden
samengebracht.
In combinatie met Smart Grid:
Het blokkeersignaal van het energiebedrijf mag niet
aangesloten zijn.
Brug moet aanwezig zijn.

X3.8
X3.9

Vorstbeveiligingsthermostaat en/of
dauwpuntsensor
of
Brug

Potentiaalvrij contact nodig:
■ Gesloten: veiligheidscircuit vrij
■ Geopend: veiligheidscircuit onderbroken, warmtepomp buiten werking
■ Schakelvermogen 230 V~, 0,15 A
■

■

Netaansluiting warmtepompregeling:
Fase L1
X1.1 Aansluiting aardleiding
X2.1 Aansluiting nulleider

Netvoeding 230 V~

5837029

X3.18

Serieschakeling bij aanwezigheid beide veiligheidscomponenten
Brug plaatsen bij afwezigheid veiligheidscomponenten.
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Klemmen

Printplaten en aansluitmogelijkheden
Kroonsteentjes Vitocal 222-G/333-G
Meld-, veiligheidsaansluitingen en bedrijfscomponenten 230 V~
N

F1 T 6,3 A H

.1

.1

.1

.1

.8 .9

.13 .2
.
12

.14

N

N

N

N

N

N

G

P

1/N/PE
230 V/50 Hz

.7

.6

X3

X2

X1

X40

Afb. 71
F1
X1
X2

Zekering T 6,3 A H
Klemmen X1.? voor aardleider van alle bijbehorende installatiecomponenten
Klemmen X2.N voor nulleider van alle bijbehorende installatiecomponenten

X3

Geschakelde fase L': X3.1
Klemmen voor meld-, veiligheidsaansluitingen
en bedrijfscomponenten 230 V~
X40 Aansluitklemmen voor netaansluiting warmtepompregeling
■
■

Klemmen

Functie

Verklaring

X3.1

Fase geschakeld

Opmerking
Totale belasting van 1000 W van alle aangesloten componenten respecteren.

X3.6
X3.7

Blokkering door energiebedrijf

Potentiaalvrij contact nodig:
■ Gesloten: warmtepomp in werking
■ Geopend: warmtepomp buiten werking
■ Schakelvermogen 230 V, 0,15 A

G

Opmerking
■ Geen parametrering nodig
■ Bij aangesloten blokkeercontact energiebedrijf mag er
geen brug aanwezig zijn.
■ De compressor wordt ”hard” uitgeschakeld zodra het
contact opengaat.
■ Door het blokkeersignaal van het energiebedrijf wordt
de voedingsspanning van de desbetreffende componenten uitgeschakeld (afhankelijk van het energiebedrijf).
■ Voor het verwarmingswater-doorstroomtoestel kunnen de uit te schakelende trappen worden gekozen
(parameter ”Vermogen voor verwarmingswaterdoorstroomtoestel bij blokkering door energiebedrijf 790A”).
■ De netaansluiting van de warmtepompregeling
(3 x 1,5 mm2) en de kabel voor het blokkeringssignaal
van het energiebedrijf kunnen in een 5-aderige kabel
worden samengebracht.
In combinatie met Smart Grid:
Het blokkeersignaal van het energiebedrijf mag niet
aangesloten zijn.
Brug moet aanwezig zijn.

5837029

Aanhangsel

L
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Kroonsteentjes Vitocal 222-G/333-G (vervolg)
Klemmen

Functie

Verklaring

Drukbewaker primair circuit
en/of

Potentiaalvrij contact nodig:
Gesloten: veiligheidscircuit vrij
■ Geopend: veiligheidscircuit onderbroken, warmtepomp buiten werking
■ Schakelvermogen 230 V~, 0,15 A

P

■

Vorstbeschermingsthermostaat
of
Brug

■

■

X40.L1

Aanhangsel

X3.8
X3.9

Netaansluiting warmtepompregeling:
Fase L1
X40.? Aansluiting aardleiding
X40.N Aansluiting nulleider

Serieschakeling bij aanwezigheid beide veiligheidscomponenten
Brug plaatsen bij afwezigheid veiligheidscomponenten.

Netvoeding 230 V~

Regelaar- en sensorprintplaat Vitocal 100-S/200-A/200-S/300-A
X2

X3

X20
193B 193A 193C

X31

F20

F12

F4

J3
J4
F23

F21

F13

F27

F14

F7

F8

F26

F16

F11

F6

F0

20

X24

X15

X18

sVA

X25

1

aVG

Afb. 72
F..
J3
J4

5837029

X2
X3

Aansluitingen voor temperatuursensoren: Zie
volgende tabel.
Brug voor afsluitweerstand Modbus 2
Afsluitweerstand actief
Afsluitweerstand niet actief
Brug voor instelling master/slave Modbus 2
Warmtepompregeling is slave.
Warmtepompregeling is master.
Aansluiting voedingsspanning van basisprintplaat
Aansluiting verbindingskabel naar basisprintplaat

X15
X18

X20
X24
X25

Interne aansluiting KM-bus
Aansluiting Modbus 1: Viessmann toestellen,
bijv. buitenunit
Als andere Viessmann apparaten moeten aangesloten worden, Modbus-verdeler (accessoire) gebruiken..
Aansluiting bedieningsgedeelte
Steekplaats voor communicatiemodule LON
Aansluitingen sensoren en componenten
Aansluitingen verbindingskabel (laagspanning) naar schakelkast of aansluitplaats van de warmtepomp
309
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Regelaar- en sensorprintplaat Vitocal… (vervolg)
X31

Steekplaats voor codeerstekker

a:DB Aansluiting PWM-signaal secundaire pomp
Aansluiting Modbus 2, bijv. energiemeter
sVA

Sensor F0 tot F25: Zie opschrift op de sensor
Sensor
Aansluiting
Sensor/component
op stekker
X25

Type

F0.1/F0.2

—

Buitentemperatuursensor

NTC 10 kΩ

F0.2/F0.3

—

Draadloze tijdmodule (toebehoren)

DCF

F3

X25.3/X25.4

Enkel Vitocal 100-S/200-S:
Aanvoertemperatuursensor secundair circuit vóór verwarmingswater-doorstroomtoestel

Pt500A
(PTC)

F4

—

Buffertemperatuursensor

NTC 10 kΩ

F6

X25.5/X25.6

Boilertemperatuursensor boven

NTC 10 kΩ

F7

X25.7/X25.8

Boilertemperatuursensor onder

NTC 10 kΩ

F8

X25.9/X25.10

Aanvoertemperatuursensor secundair circuit

Pt500A
(PTC)

F9

X25.11/X25.12 Retourtemperatuursensor secundair circuit

F11

—

Dauwpuntsensor 24 V–

Pt500A
(PTC)
―

Opmerking
Wanneer een dauwpuntsensor 230 V~ (aansluiting op X3.8/X3.9)
bij koeling wordt gebruikt, brug plaatsen, anders treedt de warmtepomp niet in werking (melding ”CA Veiligheidsinr. primair”).
Opmerking
Installatie met verwarmings-/koelwaterbuffer:
■ Als meerdere verwarmings-/koelcircuits gekoeld worden, voor
elk verwarmings-/koelcircuit een dauwpuntsensor voorzien.
■ Meerdere dauwpuntsensoren in serie schakelen.
F12

—

Aanvoertemperatuursensor verwarmingscircuit met mengklep
M2/VC2

NTC 10 kΩ

F13

—

Aanvoertemperatuursensor installatie, met dompelhuls, achter
verwarmingswaterbuffer

NTC 10 kΩ

F14

—

Aanvoertemperatuursensor koelcircuit (zonder buffer, verwarmingscircuit zonder mengklep A1/VC1 of afzonderlijk koelcircuit
AKC)

NTC 10 kΩ

F16

—

Kamertemperatuursensor voor afzonderlijk koelcircuit

NTC 10 kΩ

F20

—

Keteltemperatuursensor externe warmteopwekker

NTC 10 kΩ

F21

—

Warmtepompcascade:
Aanvoertemperatuursensor zwembad

NTC 20 kΩ

F23

—

Warmtepompcascade:
Bufferuitgangtemperatuursensor

NTC 10 kΩ

F24

X25.15/X25.16 Enkel Vitocal 100-S/200-S:
Zuiggastemperatuursensor reversibel

Pt500A
(PTC)

F25

X25.17/X25.18 Enkel Vitocal 100-S/200-S:
Propaangastemperatuursensor

Pt500A
(PTC)

Fabrieksmatig aangesloten
Kenwaarden van de temperatuursensoren: Zie
pagina 323.
310
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KM-BUS
aVG
a:DA Aansluiting PWM-signaal

Printplaten en aansluitmogelijkheden
Regelaar- en sensorprintplaat Vitocal 111-S/222-A/222-S/222-G/333-G
X3

X20
193D

X31

Aanhangsel

X2

193B
193A
193C

X25

X18

F4

J3

F21

F13

F27

+
-

F23

F14

F7

F8

F0

F26

F16

F11

F6

aVG

X24

X15

F12

X33

J1
sVA

F20

CAN

Afb. 73
F..
J1

X2
X3
X15
X18
X20
X24
X25

Temperatuursensoren: Zie volgende tabel.
Brug voor afsluitweerstand Modbus
Afsluitweerstand actief
Afsluitweerstand niet actief
Voedingsspanning van basisprintplaat
Verbindingskabel naar basisprintplaat
KM-BUS (interne aansluiting)
Modbus, bijv. buitenunit:
Als meer apparaten moeten aangesloten worden, Modbus-verdeler (accessoire) gebruiken..
Bedieningsdeel
Steekplaats voor communicatiemodule LON
Sensoren en componenten

X31

Steekplaats voor codeerstekker

KM-BUS
aVG
a:DA Enkel Vitocal 111-S/222-A/222-S:
PWM-signaal verwarmingscircuitpomp M2/VC2
(onderdeel inbouwset met mengklep, accessoire)
a:DB Enkel Vitocal 111-S/222-A/222-S:
PWM-signaal secundaire pomp
a:DC PWM-signaal boilerlaadpomp
a:DD PWM-signaal zonnecircuitpomp
Modbus, bijv. energiemeter:
sVA
Als meer apparaten moeten aangesloten worden, Modbus-verdeler (accessoire) gebruiken..

Sensor F0 tot F25: Zie opschrift op de sensor
Sensor
Aansluiting
Sensor/component
op stekker
X25

Type

F0

—

Buitentemperatuursensor

NTC 10 kΩ

F3

X25.3/X25.4

Enkel Vitocal 111-S/222-S:
Aanvoertemperatuursensor secundair circuit vóór verwarmingswater-doorstroomtoestel

Pt500A
(PTC)

F4

—

Buffertemperatuursensor

NTC 10 kΩ

F6

X25.5/X25.6

Boilertemperatuursensor

NTC 10 kΩ

F8

X25.9/X25.10

Enkel Vitocal 111-S/222-A/222-S:
Aanvoertemperatuursensor secundair circuit

Pt500A
(PTC)

F9

X25.11/X25.12 Enkel Vitocal 111-S/222-A/222-S:
Retourtemperatuursensor secundair circuit

5837029

Pt500A
(PTC)
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(vervolg)

Sensor

Aansluiting
op stekker
X25

Sensor/component

Type

F11

—

Dauwpuntsensor 24 V–

―

Opmerking
Wanneer volgende dauwpuntsensoren bij koeling worden gebruikt, brug plaatsen, anders treedt de warmtepomp niet in werking (melding ”CA veiligheidsinrichting. primair”).
: Dauwpuntsensor 230 V~: aansluiting op X3.8/X3.9
: Dauwpuntsensor 24 V–: Aansluiting op NC-box
Opmerking
Installatie met verwarmings-/koelwaterbuffer:
■ Als meerdere verwarmings-/koelcircuits gekoeld worden, voor
elk verwarmings-/koelcircuit een dauwpuntsensor voorzien.
■ Meerdere dauwpuntsensoren in serie schakelen.
F12

—

Aanvoertemperatuursensor verwarmingscircuit met mengklep
M2/VC2

NTC 10 kΩ

F13

—

Aanvoertemperatuursensor installatie, achter buffer

NTC 10 kΩ

F14

—

Aanvoertemperatuursensor koelcircuit (zonder buffer, verwarmingscircuit zonder mengklep A1/VC1 of afzonderlijk koelcircuit
AKC)

NTC 10 kΩ

F16

—

Kamertemperatuursensor voor afzonderlijk koelcircuit

NTC 10 kΩ

F24

X25.15/X25.16 Enkel Vitocal 111-S/222-S:
Zuiggastemperatuursensor reversibel

Pt500A
(PTC)

F25

X25.17/X25.18 Enkel Vitocal 111-S/222-S:
Propaangastemperatuursensor

Pt500A
(PTC)

Fabrieksmatig aangesloten
Kenwaarden van de temperatuursensoren: Zie
pagina 323.

5837029

Aanhangsel

Regelaar- en sensorprintplaat Vitocal 111-S/222-A/222-S/222-G/333-G
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EEK-printplaat

[2]

Aanhangsel

123

40

N L

Toewijzing aan het type warmtepomp: zie ”overzicht
van de printplaten”.

S

3 2 1
N L
N L
N L

N

L N

L N

L N

39
30
57

1 2

M

21

3 4

L

12 3
180

K

156

H

7 8
5 6
3 4
1 2

4 321

G

5 6

F

654321

3 2 1

E

P

65

D

Q

4 3 21

3 2 1

C

M
~

6 54 3 2 1

6 54 3 2 1

A
B

1 2 3456

R

Afb. 74
A
B
C
D
E
F
G
H
K

Aansturing compressor
Niets aansluiten.
Modbus: Verbindingskabel naar regelaar- en sensorprintplaat, aansluiting X18
R Stappenmotor EEK (4- of 6-polig)
S Aansluiting verbindingskabel naar inverter
dÖ Magneetklep
dK Niet bezet
dL Aansturing 4-wegomschakelklep
fÖ Interne netaansluiting
gJ Vraagsignaal omkering koelcircuit
aBH Interne voeding
a;Ö Aansturing magneetklep stoominjectie (EVI)

N
P
Q

5837029

L
M

Luchtintredetemperatuursensor (Pt500A)
Luchtuittredetemperatuursensor (Pt500A)
Persgastemperatuursensor (Pt500A)
Hogedruksensor
Zuiggastemperatuursensor (Pt500A)
Lagedruksensor
Temperatuursensor vloeibaar gas 1 (voor EEK),
(Pt500A)
Temperatuursensor vloeibaar gas 2 (na EEK),
(Pt500A)
Retourtemperatuursensor secundair circuit,
(Pt500A)
Aansturing ventilator 0-10 V
Steekplaats voor brug Master/Slave
Brug niet ingestoken: Koudecircuit in warmtepomp 1e trap (Master)
Brug erop gestoken: Koudecircuit in warmtepomp
2e trap (Slave)
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EEK-printplaat

[2] (vervolg)

Inverter
Aanhangsel

A

G

B C

DE

F

Afb. 75
A Aansluiting spoel
B Aansluitklemmen spanningsvoorziening
C Aansluitklemmen verbindingskabel naar conden-

sor
D Aansluitklemmen

”POWER” Voedingsspanning inverter voorhanden.
”FAULT” Storing inverter, compressor uit
”DATA”
Knippert, wanneer gegevens van EEVprintplaat worden ontvangen.

5837029

1 tot 3 Verbindingskabel naar EEK-printplaat [2]
4 tot 10 Bruggen, af fabriek ingestoken, niet veranderen.

E Ventilator
F Koellichaam
G Led-statusindicaties:
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EEK-printplaat

[4]

J15
S

5V ∼ + -

J19

J17

C
+ -

GND

B

GND

+ -

GND

A

Aanhangsel

Toewijzing aan het type warmtepomp: zie ”overzicht
van de printplaten”.

J22

D

E

M
1~

M
1~

J11

J7

J10

P
F
P
G

J14

R

J12
P

O
N
230 V ∼
50 Hz
L1

ϑ
J13

ϑ
ϑ
ϑ

J5

J21

H
K
L
M

J25
N
J26

Afb. 76
A Modbus: Aansturing inverter
B Modbus: Aansturing ventilator
C Modbus: Verbindingskabel naar regelaar- en sen-

sorprintplaat, aansluiting X18
D Elektronische expansieklep voor zuiggasoverver-

hitting (AHX)
E Elektronische expansieklep voor niveauregeling

koudemiddelverzamelaar (PHX)

5837029

F Lagedruksensor
G Hogedruksensor
H Zuiggastemperatuursensor (voor compressor)
(NTC 10 kΩ)

K Temperatuursensor vloeibaar gas (achter compressor) (NTC 10 kΩ)
L Temperatuursensor vloeibaar gas (achter koudemiddelverzamelaar) (NTC 10 kΩ)
M Zuiggastemperatuursensor (achter verdamper)
(NTC 10 kΩ)
N Niveausensor koudemiddelverzamelaar
O Interne netaansluiting (in fabriek aangesloten)
P Digitale ingang 230 V~
R 4-wegomschakelklep
S Magneetklep tusseninspuiting
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EEK-printplaat

[4-3] / [4-4]

+-

C
M
1~

J19

J7

D

E
+10 V ∼
PWM
PWM
GND

J15

B
GND

+-

GND
+5 V ∼

Aanhangsel

A

+10 V ∼
PWM
PWM
GND

Toewijzing aan het type warmtepomp: zie ”overzicht
van de printplaten”.

J27

J26

P

T

J17

J10

P

S

F
G

J14

ϑ

R
N
230 V/ ?
50 Hz L1

ϑ

J13

J5

ϑ
ϑ

ϑ

J21

ϑ
ϑ

H
K
L
M
N
O
P

Afb. 77
A Modbus: Aansturing inverter
B Modbus: Verbindingskabel naar regelaar- en sen-

sorprintplaat van de binnenunit, aansluiting X18
Elektronische expansieklep
Aansturing ventilator 1
Aansturing ventilator 2 (indien voorhanden)
Lagedruksensor
Hogedruksensor
Zuiggastemperatuursensor (voor compressor)
(NTC 10 kΩ)
K Luchtinlaattemperatuursensor (NTC 10 kΩ)
L Heetgastemperatuursensor (NTC 10 kΩ)

O
P
R
S
T

Aanvoertemperatuursensor secundair circuit
(NTC 10 kΩ)
Temperatuursensor koelcircuitregelaar
(NTC 10 kΩ)
Alleen Vitocal 200-A/222-A:
Temperatuursensor vloeibaar gas (NTC 10 kΩ)
Interne netaansluiting (in fabriek aangesloten)
Vierwegomschakelklep
Elektrische extra verwarming condenswaterbak

5837029

C
D
E
F
G
H

M Zuiggastemperatuursensor (achter verdamper)
(NTC 10 kΩ)
N Alleen Vitocal 200-A/222-A:

316

Printplaten en aansluitmogelijkheden
EEK-printplaat

[4-6] / [4-7]

Aanhangsel

Toewijzing aan het type warmtepomp: zie ”overzicht
van de printplaten”.

[4-6]: Vitocal 333-G
GND
PWM
PWM

M
1~ V

1

M
U 1~
1

T

M
1~

2

1

2

J15

B
+-

GND

+-

GND
+5 V ∼

A

GND
PWM
PWM

J19

E
D

C
M
1~

J7

J27

J26

2

J20

P

J17

J10

P

F
G

J14

ϑ
ϑ

J13

J5

ϑ
ϑ

N ? L1

ϑ

230 V/
50 Hz
R

J21

ϑ
ϑ

H
K
L
M
N
O
P

Afb. 78
A Modbus: Aansturing inverter
B Modbus: Verbindingskabel naar regelaar- en sen-

sorprintplaat, aansluiting X18
Elektronische expansieklep
PWM-signaal primaire pomp
PWM-signaal secundaire pomp
Lagedruksensor
Hogedruksensor
Zuiggastemperatuursensor (NTC 10 kΩ)
Aanvoertemperatuursensor primair circuit
(NTC 10 kΩ)
L Heetgastemperatuursensor (NTC 10 kΩ)

verwarmingswater-doorstroomtoestel (NTC 10 kΩ)
P Retourtemperatuursensor secundair circuit
NTC 10 kΩ)
R Interne netaansluiting (in fabriek aangesloten)
T 3-wegomschakelklep ”Verwarmen/tapwaterverwarming”
U Primaire pomp
V Secundaire pomp

5837029

C
D
E
F
G
H
K

M Vloeibaargastemperatuursensor (NTC 10 kΩ)
N Aanvoertemperatuursensor secundair circuit
(NTC 10 kΩ)
O Aanvoertemperatuursensor secundair circuit na
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EEK-printplaat

[4-6] / [4-7] (vervolg)

[4-7]: Vitocal 222-G
Aanhangsel

GND
PWM
PWM
GND

GND

+-

C
M
1~

D
PWM

PWM

B

E

A
V

M
1~

1

M
U 1~
1

T

2

J15

X

2

J7

J27

J26

J20

P

J17

M
1~

2

J19

W

J10

P

F
G

J14

1

S
J9

ϑ
ϑ

J13

J5

ϑ
ϑ

N ? L1

ϑ

230 V/
50 Hz
R

J21

ϑ
ϑ

H
K
L
M
N
O
P

Afb. 79
A Niets aansluiten!
B Modbus: Verbindingskabel naar regelaar- en senC
D
E
F
G
H
K

verwarmingswater-doorstroomtoestel (NTC 10 kΩ)
P Retourtemperatuursensor secundair circuit
NTC 10 kΩ)
R Interne netaansluiting (in fabriek aangesloten)
S Veiligheidshogedrukschakelaar
T 3-wegomschakelklep ”Verwarmen/tapwaterverwarU
V
W
x

ming”
Primaire pomp
Secundaire pomp
Compressorrelais (230 V~)
Vrijgave compressoraansturing

5837029

L
M
N

sorprintplaat, aansluiting X18
Elektronische expansieklep
PWM-signaal primaire pomp
PWM-signaal secundaire pomp
Lagedruksensor
Hogedruksensor
Zuiggastemperatuursensor (NTC 10 kΩ)
Aanvoertemperatuursensor primair circuit
(NTC 10 kΩ)
Heetgastemperatuursensor (NTC 10 kΩ)
Vloeibaargastemperatuursensor (NTC 10 kΩ)
Aanvoertemperatuursensor secundair circuit
(NTC 10 kΩ)

O Aanvoertemperatuursensor secundair circuit na
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Regelaarprintplaat en EEK-printplaat

[6]

Printplaat regelaar: type AWO 301.A25 tot A60

G0

A

U1

Vout

J1

J9

Rx-/TxRx+/Tx+
GND
Rx-/Tx-

J11
B

Rx+/Tx+
GND

V
U

U2
U3
GND
U4

J2

U4

C

J14

J3

GND

J16

U6
U7

D

+Vdc
+5VR

J4

GND
U8
U9
U10

F

+Vdc

J5

+5VR
GND

G

GND
Y1
Y2

DI1
DI2
DI3

J7

DI4
GND

NO1
NC1

T

C1

J17

Out2
C2

S

J18

Out3
C2

R

J19

Out4
C2

Q

J20

Out5
C2

P

J21

C2
V-IN

J22

Out6
C6

J23

Out7
C7

J6

Y3

H
K
L
M

Rx-/TxRx+/Tx+
GND

J15

U5
+Vdc
+5VR

E

Aanhangsel

Toewijzing aan het type warmtepomp: zie ”overzicht
van de printplaten”.

N

J24 Out8
C8

Afb. 80
M Lagedrukschakelaar
N Spanning 230 V~
P Type AWO 301.A25 en A40: Elektrische extra ver-

warming (carterverwarming)
4-wegomschakelklep
Aansturing ventilator
Aansturing compressor 2
Aansturing compressor 1
Modbus-verbindingskabel naar regelaar- en sensorprintplaat, aansluiting X18
V Type AWO 301.A60: Modbus-verbindingskabel
naar EEK-printplaat [6], aansluiting D in afb. 81

Q
R
S
T
U

5837029

A Spanningsvoorziening 230 V/50 Hz
B Retourtemperatuursensor secundair circuit
NTC 10 kΩ)
C Aanvoertemperatuursensor secundair circuit in de
warmtepomp (NTC 10 kΩ)
D Type AWO 301.A25 en A40: Lagedruksensor
E Type AWO 301.A60: Stromingsbewaker
F Hogedruksensor
G PWM-signaal ventilator
H Statusingang ventilator
K Statusingang softstarter
L Statusingang veiligheidsrelais
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Regelaarprintplaat en EEK-printplaat

[6] (vervolg)

EEK-printplaat: Type AWO 301.A60
Aanhangsel

A

E

D

C
B

Afb. 81
Spanningsvoeding 24 V–
Lagedruksensor
Zuiggastemperatuursensor (NTC 10 kΩ)
Modbus-verbindingskabel naar regelaarprintplaat,
aansluiting V in afb. 80
E Stappenmotor elektronische expansieklep

5837029

A
B
C
D
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Hoofdprintplaat

[7] / [7-1]

Aanhangsel

Toewijzing aan het type warmtepomp: zie ”overzicht
van de printplaten”.
T

N

A
230 V/
50 Hz

L1

S

B
U
C

XX

JUMP3

R

D

P 20 k
O 15 k
N 50 k

ϑ
ϑ
ϑ

M E
1~

P

P

ϑ

M

L

K

H

-+

GND

20 k

F

G

Afb. 82
Interne netaansluiting (in fabriek aangesloten)
Vierwegomschakelklep
Extra verwarming condenswaterbak
Carterverwarming
Elektronische expansieklep
Hogedruksensor
Modbus: Verbindingskabel naar regelaar- en sensorprintplaat van de binnenunit, aansluiting X18
H Aansturing inverter
K Lagedrukschakelaar

5837029

A
B
C
D
E
F
G

L
M
N
P
Q
R
S
T
U

Hogedrukschakelaar
Zuiggastemperatuursensor (NTC 20 kΩ)
Heetgastemperatuursensor (NTC 50 kΩ)
Luchtinlaattemperatuursensor (NTC 15 kΩ)
Ontdooitemperatuursensor (NTC 20 kΩ)
Spanningsvoeding inverter
Aansturing ventilator 2 (indien voorhanden)
Aansturing ventilator 1
Stekkerbruggen (blauw) met opgedrukt kenmerk
(XX): Zie volgend hoofdstuk.
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Hoofdprintplaat

[7] / [7-1] (vervolg)

Types

Koelcircuitrege- Opgedrukt
laar
kenmerk (XX)

101/111.A04

[7]

05

[7-1]

01

[7]

06

[7-1]

02

[7]

09

[7-1]

03

[7]

08

[7-1]

04

[7]

07

[7-1]

10

[7]

11

[7-1]

12

101/111.A06
101/111.A08
101/111.A12
101/111.A14
101/111.A16

Nummer de koelcircuitregelaar opvragen: Zie hoofdstuk ”Systeeminformatie” op pagina 189.

5837029

Aanhangsel

Kenmerk van de stekkerbruggen (blauw)

322

Sensoren
Temperatuursensoren

ϑ / °C

R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

24

10,449

56

88

120

0,389

–40

336,500

–8

49,647

2,878

0,976

–39

314,870

–7

47,055

25

10,000

57

2,774

89

0,946

121

0,379

–38

294,780

–6

44,614

26

9,572

58

2,675

90

0,918

122

0,369

–37

276,100

–5

42,315

27

9,165

59

2,579

91

0,890

123

0,360

–36

258,740

–4

40,149

28

8,777

60

2,488

92

0,863

124

0,351

–35

242,590

–3

38,107

29

8,408

61

2,400

93

0,838

125

0,342

–34

227,550

–2

36,181

30

8,057

62

2,316

94

0,813

126

0,333

–33

213,550

–1

34,364

31

7,722

63

2,235

95

0,789

127

0,325

–32

200,510

0

32,650

32

7,402

64

2,158

96

0,765

128

0,317

–31

188,340

1

31,027

33

7,098

65

2,083

97

0,743

129

0,309

–30

177,000

2

29,495

34

6,808

66

2,011

98

0,721

130

0,301

–29

166,350

3

28,048

35

6,531

67

1,943

99

0,700

131

0,293

–28

156,410

4

26,680

36

6,267

68

1,877

100

0,680

132

0,286

–27

147,140

5

25,388

37

6,016

69

1,813

101

0,661

133

0,279

–26

138,470

6

24,165

38

5,775

70

1,752

102

0,642

134

0,272

–25

130,370

7

23,009

39

5,546

71

1,694

103

0,623

135

0,265

–24

122,800

8

21,916

40

5,327

72

1,637

104

0,606

136

0,259

–23

115,720

9

20,880

41

5,117

73

1,583

105

0,589

137

0,253

–22

109,090

10

19,900

42

4,917

74

1,531

106

0,572

138

0,247

–21

102,880

11

18,969

43

4,726

75

1,481

107

0,556

139

0,241

–20

97,070

12

18,087

44

4,543

76

1,433

108

0,541

140

0,235

–19

91,600

13

17,251

45

4,369

77

1,387

109

0,526

141

0,229

–18

86,474

14

16,459

46

4,202

78

1,342

110

0,511

142

0,224

–17

81,668

15

15,708

47

4,042

79

1,299

111

0,497

143

0,219

–16

77,160

16

14,995

48

3,889

80

1,258

112

0,484

144

0,213

–15

72,929

17

14,319

49

3,743

81

1,218

113

0,471

145

0,208

–14

68,958

18

13,678

50

3,603

82

1,180

114

0,458

146

0,204

–13

65,227

19

13,069

51

3,469

83

1,143

115

0,445

147

0,199

61,722

20

12,490

52

3,340

84

1,107

116

0,434

148

0,194

58,428

21

11,940

53

3,217

85

1,072

117

0,422

149

0,190

–10

55,330

22

11,418

54

3,099

86

1,039

118

0,411

150

0,185

–9

52,402

23

10,921

55

2,986

87

1,007

119

0,400

5837029

–12
–11

323

Aanhangsel

Viessmann NTC 10 kΩ (blauwe markering)

Sensoren
Temperatuursensoren (vervolg)

ϑ / °C
–40

R / kΩ
702,156

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

10

60

110

165

215

40,034

4,943

1,009

0,259

0,097

–35

503,154

15

31,537

65

4,136

115

0,879

170

0,233

220

0,089

–30

364,902

20

25,027

70

3,478

120

0,768

175

0,209

225

0,081

–25

257,655

25

20,000

75

2,937

125

0,673

180

0,189

230

0,075

–20

198,442

30

16,090

80

2,492

130

0,592

185

0,171

235

0,069

–15

148,362

35

13,028

85

2,123

135

0,522

190

0,154

240

0,063

–10

112,403

40

10,613

90

1,816

140

0,461

195

0,140

245

0,058

–5

85,788

45

8,696

95

1,559

145

0,409

200

0,127

250

0,054

0

66,048

50

7,166

100

1,34

150

0,364

205

0,116

255

0,050

5

51,214

55

5,936

105

1,16

160

0,289

210

0,106

260

0,046

5837029

Aanhangsel

Viessmann 20 kΩ (oranje markering)

324

Sensoren
Temperatuursensoren (vervolg)

ϑ / °C
–30

R/Ω
441,1

ϑ / °C R / Ω

ϑ / °C R / Ω

ϑ / °C R / Ω

ϑ / °C R / Ω

ϑ / °C R / Ω

1

32

63

94

125

502,0

562,3

623,9

681,2

739,8

–29

443,1

2

503,9

33

564,2

64

622,0

95

683,1

126

741,7

–28

445,1

3

505,9

34

566,1

65

625,8

96

685,0

127

743,5

–27

447,0

4

507,8

35

568,1

66

627,7

97

686,9

128

745,4

–26

449,0

5

509,8

36

570,0

67

629,7

98

688,8

129

747,3

–25

451,0

6

511,7

37

571,9

68

631,6

99

690,7

130

749,2

–24

453,0

7

513,7

38

573,9

69

633,5

100

692,6

131

751,1

–23

454,9

8

515,6

39

575,8

70

635,4

101

694,4

132

752,9

–22

456,9

9

517,6

40

577,7

71

637,3

102

696,3

133

754,8

–21

458,9

10

519,5

41

579,7

72

639,2

103

698,2

134

756,7

–20

460,8

11

521,5

42

581,6

73

641,1

104

700,1

135

758,6

–19

462,8

12

523,4

43

583,5

74

643,1

105

702,0

136

760,4

–18

464,8

13

525,4

44

585,4

75

645,0

106

703,9

137

762,3

–17

466,7

14

527,3

45

587,4

76

646,9

107

705,8

138

764,2

–16

468,7

15

529,3

46

589,3

77

648,8

108

707,7

139

766,1

–15

470,6

16

531,2

47

591,2

78

650,7

109

709,6

140

767,9

–14

472,6

17

533,2

48

593,2

79

652,6

110

711,5

141

769,8

–13

474,6

18

535,1

49

595,1

80

654,5

111

713,4

142

771,7

–12

476,5

19

537,0

50

597,0

81

656,4

112

715,3

143

773,6

–11

478,5

20

539,0

51

598,9

82

658,3

113

717,2

144

775,4

–10

480,5

21

540,9

52

600,9

83

660,2

114

719,0

145

777,3

–9

482,4

22

542,9

53

602,8

84

662,1

115

720,9

146

779,2

484,4

23

544,8

54

604,7

85

664,0

116

722,8

147

781,0

486,3

24

546,8

55

606,6

86

665,9

117

724,7

148

782,9

–6

488,3

25

548,7

56

608,6

87

667,9

118

726,6

149

784,8

–5

490,2

26

550,6

57

610,5

88

669,8

119

728,5

150

786,7

–4

492,2

27

552,6

58

612,4

89

671,7

120

730,4

151

788,5

–3

494,2

28

554,5

59

614,0

90

673,6

121

732,2

152

790,4

–2

496,1

29

556,5

60

616,2

91

675,5

122

734,1

153

792,3

–1

498,1

30

558,4

61

618,2

92

677,4

123

736,0

154

794,1

0

500,0

31

560,3

62

620,1

93

679,3

124

737,9

155

796,0

5837029

–8
–7

325

Aanhangsel

Viessmann Pt500A (groene markering)

Sensoren
Temperatuursensoren (vervolg)

ϑ / °C

R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

24

10,450

56

88

120

0,391

–40

325,700

–8

49,530

2,874

0,975

–39

305,400

–7

46,960

25

10,000

57

2,770

89

0,946

121

0,381

–38

286,500

–6

44,540

26

9,572

58

2,671

90

0,917

122

0,371

–37

268,800

–5

42,250

27

9,164

59

2,576

91

0,889

123

0,362

–36

252,300

–4

40,100

28

8,776

60

2,484

92

0,863

124

0,352

–35

236,900

–3

38,070

29

8,406

61

2,397

93

0,837

125

0,343

–34

222,600

–2

36,150

30

8,054

62

2,313

94

0,812

126

0,335

–33

209,100

–1

34,340

31

7,719

63

2,232

95

0,788

127

0,326

–32

196,600

0

32,630

32

7,399

64

2,155

96

0,765

128

0,318

–31

184,900

1

31,020

33

7,095

65

2,080

97

0,743

129

0,310

–30

173,900

2

29,490

34

6,804

66

2,009

98

0,721

130

0,302

–29

163,700

3

28,050

35

6,527

67

1,940

99

0,700

131

0,295

–28

154,100

4

26,680

36

6,263

68

1,874

100

0,680

132

0,288

–27

145,100

5

25,390

37

6,011

69

1,811

101

0,661

133

0,281

–26

136,700

6

24,170

38

5,770

70

1,750

102

0,642

134

0,274

–25

128,800

7

23,020

39

5,541

71

1,692

103

0,624

135

0,267

–24

121,400

8

21,920

40

5,321

72

1,636

104

0,606

136

0,261

–23

114,500

9

20,890

41

5,112

73

1,581

105

0,589

137

0,254

–22

108,000

10

19,910

42

4,912

74

1,529

106

0,573

138

0,248

–21

102,000

11

18,980

43

4,720

75

1,479

107

0,557

139

0,242

–20

96,260

12

18,100

44

4,538

76

1,431

108

0,541

140

0,237

–19

90,910

13

17,260

45

4,363

77

1,385

109

0,527

141

0,231

–18

85,880

14

16,470

46

4,196

78

1,340

110

0,512

142

0,226

–17

81,160

15

15,720

47

4,036

79

1,297

111

0,498

143

0,220

–16

76,720

16

15,000

48

3,884

80

1,256

112

0,485

144

0,215

–15

72,560

17

14,330

49

3,737

81

1,216

113

0,472

145

0,210

–14

68,640

18

13,690

50

3,597

82

1,178

114

0,459

146

0,206

–13

64,950

19

13,080

51

3,463

83

1,141

115

0,447

147

0,201

–12

61,480

20

12,500

52

3,335

84

1,105

116

0,435

148

0,196

–11

58,220

21

11,940

53

3,212

85

1,071

117

0,423

149

0,192

–10

55,150

22

11,420

54

3,095

86

1,038

118

0,412

150

0,187

–9

52,250

23

10,920

55

2,982

87

1,006

119

0,401

5837029

Aanhangsel

Aansluiting op EEK-printplaat [4-3] / [4-4] / [4-6] / [4-7]: NTC 10 kΩ (zonder markering)

326

Sensoren
Temperatuursensoren (vervolg)

ϑ / °C

R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

6,25

64

2,67

90

–40

188,50

–14

50,98

12

16,56

38

1,27

–39

178,50

–13

48,68

13

15,90

39

6,03

65

2,59

91

1,23

–38

169,00

–12

46,50

14

15,28

40

5,83

66

2,51

92

1,20

–37

160,20

–11

44,43

15

14,69

41

5,63

67

2,44

93

1,17

–36

151,90

–10

42,47

16

14,12

42

5,44

68

2,36

94

1,14

–35

144,10

–9

40,57

17

13,58

43

5,26

69

2,30

95

1,11

–34

136,70

–8

38,77

18

13,06

44

5,08

70

2,23

96

1,08

–33

139,80

–7

37,06

19

12,56

45

4,91

71

2,16

97

1,05

–32

123,30

–6

35,44

20

12,09

46

4,75

72

2,10

98

1,02

–31

117,10

–5

33,90

21

11,63

47

4,59

73

2,04

99

1,00

–30

111,30

–4

32,44

22

11,20

48

4,44

74

1,98

100

0,97

–29

105,70

–3

31,05

23

10,78

49

4,30

75

1,92

101

0,95

–28

100,50

–2

29,73

24

10,38

50

4,16

78

1,87

102

0,92

–27

95,52

–1

28,48

25

10,00

51

4,03

77

1,82

103

0,90

–26

90,84

0

27,28

26

9,63

52

3,90

76

1,77

104

0,88

86,43

1

26,13

27

9,28

53

3,77

79

1,72

105

0,86

82,26

2

25,03

28

8,94

54

3,65

80

1,67

106

0,84

–23

78,33

3

23,99

29

8,62

55

3,54

81

1,62

107

0,82

–22

74,61

4

23,00

30

8,31

56

3,43

82

1,58

108

0,80

–21

71,10

5

22,05

31

8,01

57

3,32

83

1,53

109

0,78

–20

67,77

6

21,15

32

7,73

58

3,22

84

1,49

110

0,76

–19

64,57

7

20,30

33

7,45

59

3,12

85

1,49

–18

61,54

8

19,48

34

7,19

60

3,02

86

1,45

–17

58,68

9

18,70

35

6,94

61

2,93

87

1,37

–16

55,97

10

17,96

36

6,70

62

2,84

88

1,34

–15

53,41

11

17,24

37

6,47

63

2,75

89

1,30

5837029

–25
–24

327

Aanhangsel

Aansluiting op EEK-printplaat [6]: NTC 10 kΩ (zonder markering)

Sensoren
Temperatuursensoren (vervolg)

ϑ / °C
–20

R / kΩ
144,000

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

5

30

56

4,294

81

1,811

106

38,150

12,070

0,848

–19

138,100

6

36,320

31

11,570

57

4,139

82

1,754

107

0,825

–18

128,600

7

34,580

32

11,090

58

3,990

83

1,699

108

0,802

–17

121,600

8

32,940

33

10,630

59

3,848

84

1,645

109

0,779

–16

115,000

9

31,380

34

10,200

60

3,711

85

1,594

110

0,758

–15

108,700

10

29,900

35

9,779

61

3,579

86

1,544

111

0,737

–14

102,900

11

28,510

36

9,382

62

3,454

87

1,497

112

0,717

–13

97,400

12

27,180

37

9,003

63

3,333

88

1,451

113

0,697

–12

92,220

13

25,920

38

8,642

64

3,217

89

1,408

114

0,678

–11

87,350

14

24,730

39

8,297

65

3,105

90

1,363

115

0,660

–10

82,750

15

23,600

41

7,653

66

2,998

91

1,322

116

0,642

–9

78,430

16

22,530

42

7,352

67

2,898

92

1,282

117

0,625

–8

74,350

17

21,510

43

7,065

68

2,797

93

1,244

118

0,608

–7

70,500

18

20,540

44

6,791

69

2,702

94

1,207

119

0,592

–6

66,880

19

19,630

45

6,529

70

2,611

95

1,171

120

0,577

–5

63,460

20

18,750

46

6,278

71

2,523

96

1,136

121

0,561

–4

60,230

21

17,930

47

6,038

72

2,439

97

1,103

122

0,547

–3

57,180

22

17,140

48

5,809

73

2,358

98

1,071

123

0,532

–2

54,310

23

16,390

49

5,589

74

2,280

99

1,039

124

0,519

–1

51,590

24

15,680

50

5,379

75

2,205

100

1,009

125

0,505

0

49,020

25

15,000

51

5,179

76

2,133

101

0,980

126

0,492

1

46,800

26

14,360

52

4,986

77

2,064

102

0,952

127

0,480

2

44,310

27

13,740

53

4,802

78

1,997

103

0,925

128

0,467

3

42,140

28

13,160

54

4,625

79

1,933

104

0,898

129

0,456

4

40,090

29

12,600

55

4,456

80

1,871

105

0,873

130

0,444

5837029

Aanhangsel

Aansluiting op hoofdprintplaat [7] / [7-1]: NTC 15 kΩ (zonder markering)

328

Sensoren
Temperatuursensoren (vervolg)

ϑ / °C
–25

R / kΩ
265,500

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

1

27

53

6,403

79

2,577

105

62,130

18,320

1,164

–24

249,900

2

59,080

28

17,550

54

6,167

80

2,495

106

1,131

–23

235,300

3

56,190

29

16,800

55

5,942

81

2,415

107

1,099

–22

221,600

4

53,460

30

16,100

56

5,726

82

2,339

108

1,069

–21

208,900

5

50,870

31

15,430

57

5,519

83

2,265

109

1,039

–20

196,900

6

48,420

32

14,790

58

5,320

84

2,194

110

1,010

–19

181,400

7

46,110

33

14,180

59

5,130

85

2,125

111

0,983

–18

171,400

8

43,920

34

13,590

60

4,948

86

2,059

112

0,956

–17

162,100

9

41,840

35

13,040

61

4,773

87

1,996

113

0,930

–16

153,300

10

39,870

36

12,510

62

4,605

88

1,934

114

0,904

–15

145,000

11

38,010

37

12,000

63

4,443

89

1,875

115

0,880

–14

137,200

12

36,240

38

11,520

64

4,289

90

1,818

116

0,856

–13

129,900

13

34,570

39

11,060

65

4,140

91

1,763

117

0,833

–12

123,000

14

32,980

40

10,620

66

3,998

92

1,710

118

0,811

–11

116,500

15

31,470

41

10,200

67

3,861

93

1,658

119

0,790

–10

110,300

16

30,040

42

9,803

68

3,729

94

1,609

120

0,769

–9

104,600

17

28,680

43

9,420

69

3,603

95

1,561

121

0,749

–8

99,130

18

27,390

44

9,054

70

3,481

96

1,515

122

0,729

–7

94,000

19

26,170

45

8,705

71

3,364

97

1,470

123

0,710

–6

89,170

20

25,010

46

8,370

72

3,252

98

1,427

124

0,692

–5

84,610

21

23,900

47

8,051

73

3,144

99

1,386

125

0,674

–4

80,310

22

22,850

48

7,745

74

3,040

100

1,346

126

0,656

76,240

23

21,850

49

7,453

75

2,940

101

1,307

127

0,640

72,410

24

20,900

50

7,173

76

2,844

102

1,269

128

0,623

–1

68,790

25

20,000

51

6,905

77

2,752

103

1,233

129

0,607

0

65,370

26

19,140

52

6,648

78

2,663

104

1,198

130

0,592
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Aanhangsel

Aansluiting op hoofdprintplaat [7] / [7-1]: NTC 20 kΩ (zonder markering)

Sensoren
Temperatuursensoren (vervolg)

ϑ / °C
–25

R / kΩ
660,930

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

1

27

53

79

6,332

105

153,000

45,074

15,753

2,872

–24

620,940

2

145,420

28

43,163

54

15,173

80

6,129

106

2,792

–23

583,720

3

138,260

29

41,313

55

14,618

81

5,934

107

2,715

–22

549,040

4

131,500

30

39,610

56

14,085

82

5,746

108

2,640

–21

516,710

5

126,170

31

37,958

57

13,575

83

5,565

109

2,568

–20

486,550

6

119,080

32

36,384

58

13,086

84

5,390

110

2,498

–19

458,400

7

113,370

33

34,453

59

12,617

85

5,222

111

2,431

–18

432,100

8

107,960

34

33,453

60

12,368

86

5,061

112

2,365

–17

407,510

9

102,850

35

32,088

61

11,736

87

4,904

113

2,302

–16

384,510

10

98,006

36

30,787

62

11,322

88

4,754

114

2,241

–15

362,990

11

93,420

37

29,544

63

10,925

89

4,609

115

2,182

–14

342,830

12

89,075

38

28,359

64

10,544

90

4,469

116

2,124

–13

323,940

13

84,956

39

27,227

65

10,178

91

4,335

117

2,069

–12

306,230

14

81,052

40

26,147

66

9,827

92

4,204

118

2,015

–11

289,610

15

77,349

41

25,114

67

9,490

93

4,079

119

1,963

–10

274,020

16

73,896

42

24,128

68

9,166

94

3,958

120

1,912

–9

259,370

17

70,503

43

23,186

69

8,954

95

3,841

121

1,865

–8

245,610

18

67,338

44

22,286

70

8,555

96

3,728

122

1,816

–7

232,670

19

64,330

45

21,425

71

8,268

97

3,619

123

1,770

–6

220,500

20

61,478

46

20,601

72

7,991

98

3,514

124

1,725

–5

209,050

21

58,766

47

19,814

73

7,726

99

3,413

125

1,682

–4

198,270

22

56,189

48

19,061

74

7,470

100

3,315

126

1,640

–3

188,120

23

53,738

49

18,340

75

7,225

101

3,220

127

1,600

–2

178,650

24

51,408

50

17,651

76

6,988

102

3,129

128

1,560

–1

169,680

25

49,191

51

16,990

77

6,761

103

3,040

129

1,522

0

161,020

26

47,082

52

16,358

78

6,542

104

2,955

130

1,485

Druksensoren
Aansluiting op EEK-printplaat [4] / [4-3] / [4-4] / [4-6] / [4-7]
Druksensoren om te solderen of met schroefaansluiting worden gebruikt.
Sensor

Koudemiddel
R407C/R134a

R410A

Lagedruksensor

Tot 7 bar (0,7 MPa)

Tot 18 bar (1,8 MPa)

Hogedruksensor

Tot 30 bar (3 MPa)

Tot 50 bar (5 MPa)

5837029

Aanhangsel

Aansluiting op hoofdprintplaat [7] / [7-1]: NTC 50 kΩ (zonder markering)
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Sensoren
Druksensoren (vervolg)
Karakteristieken

V

20

W

X

Y
Aanhangsel

Uitgangsstroom
in mA

16
12
8
4

0
-0,5 0
MPa
-5
0
bar
Druk
Afb. 83

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

V Tot 7 bar (0,7 MPa)
W Tot 18 bar (1,8 MPa)

X Tot 30 bar (3 MPa)
Y Tot 50 bar (5 MPa)

Aansluiting op EEK-printplaat [2] / [6] / [7] / [7-1]
5
4

Spanning in V

3
2
1
1

2

3

4

10

20

30

40

5837029

0
0
MPa
0
bar
Druk
Afb. 84
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Verklaringen
Conformiteitsverklaringen van de warmtepompen

5837029

Aanhangsel

Montage- en servicehandleiding van de betreffende warmtepomp
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Index
Index
2
2-trapskoelcircuit...................................................... 142
2-traps koelcircuit
– Compressor aanvragen...........................................28
– Vereiste parameterinstellingen................................27
2-traps koudecircuit....................................................27
– Compressor inschakelen.........................................28
– Compressor uitschakelen........................................28
3
3-wegomschakelklep....................................69, 70, 266
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4
4-wegomschakelklep........313, 316, 317, 318, 319, 321
A
Aandeel ext. stroom................................................. 275
Aanpassing regelspanning...............................262, 265
Aansluitingen tapwateropwarming........................... 296
Aansluitkabel EEK....................................................179
Aansluitklemmen inverter.........................................314
Aanvoertemperatuur
– Afzonderlijk koelcircuit...........................................121
– Installatie............................................................... 117
– Koeling.................................................................. 121
– Primair circuit.................................................115, 148
– Secundair circuit..........................................................
115, 123, 142, 144, 146, 148, 149, 166, 172
Aanvoertemperatuursensor
– Installatie................................................. 51, 209, 312
– Koelcircuit........................................51, 255, 310, 312
– Primair circuit................................................ 317, 318
– Secundair circuit....172, 310, 311, 316, 317, 318, 319
– Verwarmingscircuit.................................................. 51
– Verwarmingscircuit met mengklep................ 310, 312
– Zwembad........................................................ 58, 310
Aanvoertemperatuursensor toestel
– Installatie............................................................... 310
Aanvoertijd
– Primaire pomp.......................................................124
– Ventilator............................................................... 124
Aanwijzing.................................................................. 77
Aardcollector.............................................................. 26
Aardleiding............................................................... 288
Aardsonde..................................................................26
Aardwarmtewisselaar...................................69, 70, 266
– Min. temperatuur................................................... 273
Absorbercircuit................................................... 27, 212
Absorberpomp.......................................................... 116
Absorbertemperatuur............................................... 116
active cooling
– Inschakeldrempel.................................................. 235
Active cooling........................................................... 253
– Vrijgave................................................................. 256
Actorentest............................................................... 190
Afstandsbediening....................................................247
afvoerluchttemperatuur.............................................. 61
Afvoerluchttemperatuur....61, 62, 63, 69, 122, 259, 267
– Sensorcompensatie.............................................. 266
Afvoerluchttemperatuursensor................. 137, 138, 140

Afzonderlijk koelcircuit..................................50, 56, 253
Analoge signaalingang ventilatietoestel........... 273, 274
Apart koelcircuit
– Gewenste kamertemperatuur................................253
– Rangering kamertemperatuursensor.................... 254
Automatische tijdomschakeling................................282
B
Badkamerschakelaar......................................... 60, 263
Basisinstelling.......................................................... 200
Basisprintplaat..........................................................289
Basisventilatie.......................................... 267, 269, 270
Basiswerking........................................................ 60, 67
Bediening (parametergroep).................................... 286
Bediening blokkeren.................................................286
Bedieningseenheid.............................................25, 105
Bedieningsinstructies................................................. 25
Bedrijfsgegevens opvragen......................................106
Bedrijfsuren.............................................................. 106
Behoefte...................................................................130
Belastingklassen...................................................... 141
Bevestigen van meldingen......................................... 77
Bewaking absorbercircuit......................................... 212
Bitveld...................................................................... 199
Bivalente gebruikswijze............................................220
Bivalente werking....................................................... 39
Bivalentietemperatuur ijsbuffer.................................213
Blokkeersignaal energiebedrijf............................. 36, 37
Blokkeertijd ontdooien..............................................124
Blokkeertijd tapwateropwarming.............................. 228
Blokkeertijd ventilator............................................... 260
Blokkeren bediening.................................................286
Blokkering bypassklep............................................. 261
Blokkering door energiebedrijf................................. 280
Blokkering energiebedrijf..............................35, 37, 129
– Aansluitvarianten.....................................................35
Boilerlaadpomp........................................................ 227
Boilertemperatuur
– Boven.................................................................... 119
– Onder.................................................................... 119
Boilertemperatuursensor
– Boven............................................................ 310, 311
– Onder.................................................................... 310
Bouwwarmte............................................................ 233
Bron werkelijke kamertemperatuur.......................... 261
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Index
Index (vervolg)
Compressor
– Parametergroep.................................................... 215
– Vermogen..............................................................216
– Vrijgave......................................................... 215, 216
Compressoraansturing.............................................318
Compressordraaipad................................................151
Compressordraaiveld............................................... 151
Compressorlooptijd.................................................. 151
Compressortoerental................................143, 146, 149
Compressorvermogen..............................................144
– Bij max. buitentemperatuur................................... 236
– In startfase............................................................ 235
Concentratie koolstofdioxide................................ 66, 70
Condensatiedruk............................................................
147, 148, 154, 159, 165, 171, 178, 181
Condensatietemperatuur................................................
130, 143, 145, 147, 149, 150, 151, 152
Condenswaterbak.................................................... 316
Configuratiefout..........................................................79
Conformiteitsverklaringen........................................ 332
Correctiefactor luchtdebiet....................................... 274
Cursortoets.................................................................25
CV-circuit
– Stooklijn.................................................................249
CV-circuit/koelcircuit.................................................253
CV-pomp.................................................................... 51
CV-waterbuffer
– Inschakelhysterese............................................... 242
CV-water-doorstroomtoestel
– Maximale vermogenstrap......................................231
– Maximale vermogenstrap bij ext. blokkering......... 232
– Vrijgave................................................................. 231

C
Carterverwarming.....................................................321
Cascade............................................. 29, 204, 205, 283
– Aantal volgwarmtepompen....................................210
Cascadeaansturing.................................................. 204
Centrale vochtsensor....................................... 267, 273
Circulatiepomp voor de zwembadverwarming........... 58
CO2-/vochtsensor............................................ 273, 274
CO2-sensor..............................................................258
Codeerniveau 1..................................................25, 198
Codeerstekker....................................................16, 189
– Steekplaats....................................................310, 311
Collectorcircuitpomp................................................. 116
Collectortemperatuur................................................ 116
Combiboiler.............................................................. 226
Communicatie (parametergroep)............................. 283
Communicatiemodule LON................................ 30, 192
– Steekplaats....................................................309, 311
– Vrijgave................................................................. 283
Communicatiepoort.................................................. 208
Communicatie via LON
– Deelnemersnummer..............................................283
– Foutmanager.........................................................283
– Installatienummer..................................................284
– Ontvangstinterval voor gegevens..........................284

D
Dauwpuntsensor................................ 51, 250, 310, 312
Debiet
– Afstelling van drukverschillen............................61, 68
– Afvoerlucht............................................................ 122
– Basisventilatie......................................................... 67
– Basiswerking..................................................... 60, 67
– Correctiefactor.......................................................274
– Gereduceerde ventilatie.................................... 60, 67
– Intensieve ventilatie...........................................60, 67
– Nominale ventilatie............................................60, 67
– Spaarwerking.................................................... 60, 67
– Toevoerlucht..................................................122, 134
– Uitlaatlucht.................................................... 122, 133
– Uitschakelwerking............................................. 60, 67
– Vakantieprogramma.......................................... 60, 67
Debietaanpassing.................................................... 260
Debietverschil...........................................................271
Deelnemerscontrole................................................. 192
Deelnemersnummer.................................................283

5837029

Buffer..........................................................................45
– Aansluitingen bij warmtepompcascade...................46
– Bij gebruik van eigen stroom...................................72
– Gewenste temperatuur..........................................242
– Max. temperatuur.................................................. 243
– Modus constante...................................................244
– Overzicht................................................................. 45
– Temperatuurgrens constante................................ 243
– Uitschakelhysterese.............................................. 244
– Uitschakeloptimalisering....................................... 243
– Verwarming inschakelen......................................... 46
– Verwarming met extra verwarmingen......................47
– Verwarming met warmtepomp.......................... 46, 48
– Verwarming uitschakelen........................................ 46
– Vorstbescherming................................................... 48
– Werkingsmodus Constante................................... 242
– Werkingsstatus..................................................47, 48
Buffer (parametergroep)...........................................242
Buffertemperatuur.................................................... 120
Buffertemperatuursensor......................46, 48, 310, 311
Bufferuitgangtemperatuursensor..............................310
Bufferuitvoertemperatuursensor.................................30
Buitenluchttemperatuur.................... 61, 62, 63, 69, 132
Buitenluchttemperatuursensor................. 137, 138, 140
– Sensorcompensatie.............................................. 265
Buitentemperatuur
– Bron.......................................................................284
– Langdurig gemiddelde...........................................202
– Zenden.................................................................. 284
Buitentemperatuursensor................................. 310, 311
Bypass........................................... 61, 62, 68, 136, 261
– Werking................................................................. 271
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Index
Index (vervolg)
Diagnose.................................................................. 106
– Compressordraaipad.............................................151
– Compressordraaiveld............................................ 151
– Energiebalans....................................................... 184
– Fotovoltaïsch systeem.......................................... 185
– Installatie............................................................... 123
– Installatieoverzicht.................................................113
– Koelcircuit..............................................................142
– Koelcircuitregelaar......................................................
142, 144, 146, 147, 149, 151, 152, 157, 163, 169,
177, 180
– Korte info...............................................................187
– Looptijd compressor..............................................141
– Softwareversie...................................................... 188
– Ventilatie........................................132, 134, 136, 139
– Warmtepomp.........................................................141
Draadloze tijdmodule............................................... 310
Drempel elektr. vermogen........................................ 276
Drempel vermogensaanpassing.............................. 235
Drukbewaker.............................................................. 99
Drukonevenwicht..............................................271, 272
Druksensor...............................................................330
– zuiggas..................................................................158
– Zuiggas................................................................. 158
Drukverschil debiet toe-/afvoerlucht.....................61, 68
Duur externe omschakeling..................................... 206
Duur intensieve werking...............................60, 68, 261

F
Filtercirculatiepomp.................................................... 58
Filter controleren...................................................... 136
Fotovoltaïsch systeem............................... 71, 185, 275
– Gebruik eigen stroom activeren.............................. 73
– Vermogensaanpassing bij gebruik van eigen
stroom..................................................................... 73
Foutenhistorie............................................................ 78
Foutenlijst...................................................................78
– Koelcircuitregelaar [2]........................................... 152
– Koelcircuitregelaar [4]........................................... 157
– Koelcircuitregelaar [4-3] / [4-4].............................. 163
– Koelcircuitregelaar [4-6] / [4-7].............................. 170
– Koelcircuitregelaar [6]........................................... 177
– Koelcircuitregelaar [7] / [7-1]................................. 180
– Ventilatie........................................................136, 139
Foutmanager............................................................283
Functiebeschrijving.................................................... 26
Functiecontrole.........................................................193
Functieomvang...........................................................16
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E
EEK-printplaat [2]............................................. 313, 314
EEK-printplaat [4]..................................................... 315
EEK-printplaat [4-3] / [4-4]........................................316
EEK-printplaat [4-6] / [4-7]........................................317
EEK-printplaat [6]..................................................... 319
Effect extern blokkeren.................................... 208, 209
Einde ontdooien....................................................... 215
Elektrische aansluitingen, aanwijzingen...................288
Elektrische extra verwarming................................... 316
Elektrische verwarming (parametergroep)............... 230
Elektrisch verwarmingselement................................. 43
– Vrijgave................................................................. 226
– Werkingswijze....................................................... 228
Elektrisch voorverwarmregister........64, 65, 69, 70, 266
Elektronische expansieklep......................................320
Energiebalans.......................................... 153, 181, 184
– Gebruik eigen stroom............................................184
– Verwarmen............................................................ 184
– Warm water........................................................... 184
Energiebedrijf............................................................. 35
Energiemeter......................................................71, 275
Enthalpiewarmtewisselaar................................. 60, 263
Estrikdrogen............................................................. 233
Estrikprogramma......................................................233
– Einddag................................................................. 238
– Startdag.................................................................238
Extern blokkeren.................. 33, 34, 122, 129, 208, 209
Externe aanvraag.....................................................207
Externe bijschakeling voor verwarmings-/koelcircuits34

Externe verwarmingstoestel
– Voorrang................................................................217
– Vrijgave................................................................. 217
Externe vraag...............................33, 34, 129, 208, 210
– Gewenste aanvoertemperatuur.............................234
– Verwarmingscircuits................................................ 32
– Warmtepomp...........................................................32
Externe warmtegenerator...........................................43
– Bivalentietemperatuur........................................... 217
– Inschakeldrempel.................................................. 218
– Inschakelvertraging............................................... 218
– Kamerverwarming................................................. 219
– Min. looptijd........................................................... 218
– Min. temperatuur................................................... 221
– Nalooptijd.............................................................. 219
– Tapwaterverwarming............................................. 219
– Temperatuur mengklep OPEN.............................. 218
– Verhoging aanvoertemperatuur.............................219
– Werkingswijze....................................................... 228
Externe warmteopwekker.....................................39, 55
– Parametergroep.................................................... 217
– Tapwaternaverwarming........................................... 40
Extern opvragen.......................................................122
Extra code.................................................................. 79
Extra verwarming condenswaterbak........................ 321
Extra verwarmingen................................................... 38
– Voor de kamerverwarming...................................... 55
Extra verwarming ventilator......................................319
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Index
Index (vervolg)
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H
Hardware-index koelcircuitregelaar..........................189
Heetgasdruk.....................................................146, 148
Heetgastemperatuur................................ 146, 147, 149
Heetgastemperatuursensor............................................
164, 181, 316, 317, 318, 321
Helptekst.................................................................... 25
Hogedrukschakelaar................................................ 321
Hogedruksensor.............................................................
153, 164, 170, 177, 181, 313, 316, 317, 318, 319, 321
Hoofdprintplaat [7] / [7-1]..........................................321
Hoofdwarmtepomp.....................................................30
HR-circulatiepomp....................................................238
Hysterese
– Zonne-luchtabsorber............................................. 211
Hysterese kamertemperatuur koelcircuit..................255
I
IJsaccumulator......................................................... 212
– Zomerwerking....................................................... 212
IJsbuffer..............................................................26, 211
– Elektrische apparaten............................................. 26
– Zomerwerking......................................... 26, 212, 213
IJsvorming............................................................63, 64
Inbouwpositie ventilatietoestel................................. 263
Inbouwset met mengklep......................................... 213
Informatie voor service.............................................189
Ingang 0..10 V..........................................................208
Inschakeldrempel............................. 125, 126, 129, 235
– Externe warmtegenerator......................................218
Inschakelhysterese zonne-luchtabsorber................. 211
Inschakeloptimalisering............................................224
Inschakeltijdstip ventilatoren...................................... 64
Inschakelvertraging.................................................. 218
– Verwarmingswater-doorstroomtoestel...................231
Installatiecomponent bij externe omschakeling........205
Installatiecomponenten.............................................. 51
Installatieconfiguraties................................................50
Installatiedefinitie (parametergroep).........................201
Installatienummer.....................................................284
Installatieoverzicht
– Verbruiker.............................................................. 118
– Warmteopwekker...................................................114
– Warmtepompcascade........................................... 122
Installatieschema..................................................... 201
Installatievoorbeelden................................................ 16
Instelbereik...............................................................199
Instelhulp..................................................................199
Instellingen laden..................................................... 197
Instellingen opslaan................................................. 197
Instelniveau
– Installatiegebruiker.................................................. 24
– Vakman................................................................... 25
Instelniveaus.............................................................. 24
Integralen................................................................. 125
Intensieve ventilatie..................................................268
Intensieve werking........................................... 259, 261
– Max. duur.............................................................. 263
Interne hydraulica (parametergroep)........................233
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G
Gebruik eigen stroom
– Activeren................................................................. 73
– Buffer.......................................................................71
– Kamerkoeling.................................................... 71, 75
– Kamerverwarming............................................. 71, 75
– Tapwaterverwarming............................................... 71
– Verwarming buffer............................................. 74, 75
– Verwarming op 2e gewenste warmwatertemperatuur.......................................................................... 74
Gebruikersgedrag bij tapwaterverwarming................ 73
Gebruik van eigen energie
– Kamerkoeling................................................ 277, 278
Gebruik van eigen stroom.......................................... 71
– Aandeel ext. stroom.............................................. 275
– Buffer.....................................................................277
– Drempel elektr. vermogen..................................... 276
– Gewenste warmwatertemperatuur 2..................... 276
– Kamerverwarming......................................... 277, 278
– Statistiek................................................................185
– Statistiek tapwaterverwarming.............................. 186
– Tapwateropwarming...................................... 276, 278
– Vermogensaanpassing compressor........................73
– Vermogenscurven................................................. 187
– Verwarmings-/koelwaterbuffer...............................278
– Verwarmingswaterbuffer....................................... 278
– Vrijgave................................................................. 275
Gebruik warmtepomp in cascade.............................204
Geluidsgereduceerde werking................................. 286
Gemeenschappelijke aanvoertemperatuursensor... 209
Gemiddelde bodemtemperatuur.............................. 212
Gereduceerde kamertemperatuur............................247
Gereduceerde ventilatie................................... 259, 268
Gew. temperatuur warm water................................. 224
Gewenst debiet
– Basisventilatie....................................... 267, 269, 270
– Gereduceerde ventilatie................................ 259, 268
– Intensieve ventilatie.......................................259, 268
– Nominale ventilatie................................259, 268, 270
Gewenste aanvoertemperatuur........................120, 121
– Externe vraag........................................................234
– Koeling.................................................................. 121
– Secundair circuit............................................122, 129
Gewenste boilertemperatuur............................ 117, 119
Gewenste buffertemperatuur............................117, 120
Gewenste bypasstemperatuur................................. 267
Gewenste installatie-aanvoertemperatuur........117, 120
Gewenste kamertemperatuur.........................................
120, 121, 134, 247, 250, 253, 259
Gewenste koelbuffertemperatuur............................. 121
Gewenste temperatuur afvoerlucht.......................... 259
Gewenste temperatuur bypass................................ 267
Gewenste toevoerluchttemperatuur................. 134, 258
Gewenst luchtdebiet
– Basisventilatie....................................... 267, 269, 270
– Correctiefactor.......................................................274
– Gereduceerde ventilatie................................ 259, 268
– Intensieve ventilatie.......................................259, 268
– Nominale ventilatie................................259, 268, 270
Grenswaarde voor statuswijziging........................... 128

Index
Index (vervolg)
Interval voor langdurig gemiddelde buitentemperatuur........................................................................... 202
Inverter..................................................................... 314
Invloed kamertemperatuur
– Koelen................................................................... 254
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J
Jaararbeidsfactor..................................................... 185
– Verwarmen............................................................ 185
– Warm water........................................................... 185
K
Kamerkoeling
– Bij gebruik van eigen stroom.............................72, 75
– Inschakelen............................................................. 54
– Uitschakelen............................................................54
Kamertemperatuur................................... 120, 121, 261
– Bij partywerking.....................................................250
– Gereduceerd......................................................... 247
– Normale.................................................................247
Kamertemperatuurbijschakeling...............................249
Kamertemperatuur-bijschakeling............................. 249
Kamertemperatuur- bijschakeling
– Koelen................................................................... 251
Kamertemperatuurregeling...................................... 248
Kamertemperatuursensor.................................. 51, 247
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