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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.
5839610

■
■

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

5839610

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
Verwijdering van de verpakking

Informatie

Verpakkingsafval volgens de wettelijke bepalingen als
afval verwijderen.

Symbolen
Symbool

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

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.

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

Gebruik conform de regelgeving
Het toestel mag volgens de regelgeving enkel geïnstalleerd en gebruikt worden in gesloten verwarmingssystemen conform EN 12828, rekening houdend met de
bijbehorende montage-, service- en bedieningshandleidingen.

Verkeerd gebruik van het toestel resp. ondeskundige
bediening (bijv. wanneer de installatiebeheerder het
toestel opent) is verboden en leidt tot aansprakelijkheidsuitsluiting. Van verkeerd gebruik is sprake wanneer de reglementaire functie van componenten van
het verwarmingssysteem wordt gewijzigd.

5839610

Gebruik van het toestel conform de regelgeving impliceert dat een stationaire installatie in combinatie met
installatiespecifiek toegelaten componenten werd uitgevoerd.

Het gebruik in bedrijven of industrie voor een ander
doel dan voor de kamerverwarming/-koeling of voor
tapwaterverwarming geldt als niet volgens de voorschriften.
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Inleiding
Functieomvang
Deze servicehandleiding omvat volgende informatie
voor de warmtepompregeling Vitotronic PLC type 2.0
voor warmtepompen:
■ Functiebeschrijving
■ Regelingsparameters voor de aanpassing van de
warmtepomp aan de verschillende eisen en bedrijfsvoorwaarden
■ Diagnosemogelijkheden voor installatie en koudecircuit

■
■
■

Maatregelen voor het verhelpen van storingen
Overzicht over de elektrische aansluitingen
Overzicht BACnet en Modbus
Volledig hydraulisch schema, zie pagina 48of
montage- en servicehandleiding van de betreffende warmtepomp.

Instelniveaus
Om foutieve bediening van de warmtepomp of andere
installatiecomponenten te voorkomen, zijn sommige
instellingen niet op elk instelniveau beschikbaar.

Voorbeeld:
Regelingsparameters kunnen in het niveau ”Vakman”,
maar niet in het niveau ”Installatiebeheerder” opgevraagd worden.

Installatiegebruiker
Dat instelniveau is geschikt voor personen, die door de
installateur (vakman) in de bediening van de installatie
werden geïnstrueerd.
Via het basisscherm wordt de installatie in- en uitgeschakeld en het hoofdmenu met alle andere functies
opgeroepen.

Functies op het instelniveau ”Installatiegebruiker”, zie bedieningshandleiding.

Vakman
In dit instelniveau, beveiligd met een wachtwoord, zijn
extra functies en parameters beschikbaar.

De instellingen, beveiligd met een wachtwoord, mogen
alleen worden uitgevoerd door personen van de installateur, die voor Viessmann-warmtepompen geschoold
zijn.

Bedieningseenheid
Basisscherm

Afb. 1

5839610

A Menuregel
B Functiebereik
C Navigatiebereik
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Inleiding
Bedieningseenheid (vervolg)
Opmerking
Als de weergave inactief is (stand-by), ergens het
scherm aanraken.

Hoofdmenu
■

■
■

”E-mail”
Bedieningshandleiding ”Vitotronic PLC,
type 2.0”
”PLC”
Zie ”In- en uitgangen beheren” op pagina 11.
”Configuratie”
Zie ”Configuratie van de installatiecomponenten” op
pagina 17.

5839610

De beschikbare menu’s zijn afhankelijk van het bedieningsniveau.
■ ”Gebruikersbeheer”
Zie ”Bedieningsniveau instellen” op pagina 10.
■ ”Gew.wrd”
Zie ”Parameters” vanaf pagina 23.
■ ”Tijd/datum”
Bedieningshandleiding ”Vitotronic PLC,
type 2.0”
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Installatie configureren
Installatie inschakelen/uitschakelen
Met de toets Â kan de hele installatie uitgeschakeld
worden (”Uit”). De warmtepompregeling en de sensoren blijven in werking. De stroomvoorziening van de
installatie wordt niet onderbroken. De meetwaarden
kunnen nog steeds worden opgevraagd en een diagnose op afstand/onderhoud is ook mogelijk. De vorstbescherming blijft actief. Door opnieuw te drukkken op
de toets Â kan de installatie weer worden ingeschakeld (”Auto”). Alternatief kan de installatie door toegang op afstand ingeschakeld worden.

Als de installatie met de hoofdschakelaar wordt uitgeschakeld, is de stroomvoorziening voor de installatie
compleet onderbroken.

Bedieningsniveau instellen
Beschikbare instellingen en opvragingen zijn afhankelijk van het bedieningsniveau.

De volgende bedieningsniveaus kunnen worden geselecteerd:
■ ”Geen gebruiker” (niet aangemeld)
In dit bedieningsniveau kan alleen informatie worden
opgevraagd. Er kunnen geen instellingen uitgevoerd
worden. Via het ”Hoofdmenu” kan alleen
het ”Gebruikersbeheer” opgevraagd worden.
■ ”Installatiebeheerder”
In dit gebruikersniveau kunt u informatie opvragen
en instellingen uitvoeren.
■ ”Vakman”
Dit bedienersniveau is alleen voor de vakman. In dit
bedienersniveau kan uitgebreide informatie opgevraagd en kunnen instellingen uitgevoerd worden.

Gebruiker aanmelden
Op de volgende toetsen drukken:
1. Evt.
2.

4. ”Aanmeld.” om over te gaan naar het bedienersniveau ”Vakman”.

voor het startscherm

voor het ”Hoofdmenu”

3. ”Gebruikersbeheer”

5. In het veld ”Gebruikersnaam” via het toetsenbord ”Viessmann” invoeren.
In het veld ”Wachtwoord” via het toetsenbord ”viesstech15” invoeren.

Gebruiker afmelden
Op de volgende toetsen drukken:
1. Evt.
2.

4. ”Afmelden” om over te gaan naar het bedienersniveau ”Geen gebruiker”.

voor het startscherm

voor het ”Hoofdmenu”

Opmerking
Als u langere tijd niets invoert, gaat het bedieningsniveau automatisch naar ”Geen gebruiker”.

5839610

3. ”Gebruikersbeheer”
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Installatie configureren
In- en uitgangen beheren en handschakelingen
Alle in- en uitgangen van de interfacekaarten kunnen
weergegeven en manueel geschakeld worden (handschakeling). Dat is zeker bij de inbedrijfstelling een
voordeel. Bij de analoge ingangen kan bijv. bij een
kabelonderbreking een waarde handmatig bepaald
worden. Bij afwijkingen kan de werkelijke waarde met
een offset aangepast worden.

Handschakelingen/actorentest
Via de uitgangen van de interfacekaarten bestaan
mogelijkheden voor handschakeling voor actoren zoals
compressor, elektronische expansieklep, circulatiepompen, mengkleppen, boilers en verwarmingscircuits.
Het gericht in- en uitschakelen van een bepaalde actor
kan een actorentest uitvoeren.

Zodra een handschakeling actief is, verschijnt in het
navigatiebereik het symbool en in de alarmlijst de
melding ”Handschakeling act.”.
Om alle actieve handschakelingen te deactiveren, op
en in de alarmlijst op ”Bevestigen” drukken.

Sensortest
De waarden van de temperatuursensoren op de interfacekaarten ”801KF4”, ”801KF4.1”, ”802KF3.1”
en ”802KF4” kunnen weergegeven en op plausibiliteit
gecontroleerd worden. Zie ook pagina 56.

Interfacekaart selecteren
Op de volgende toetsen drukken:

3. ”PLC”

1. Evt.

4. De gewenste interfacekaart selecteren. Zie volgende tabellen.

2.

voor het startscherm

voor het ”Hoofdmenu”

801KF2

5839610

De ”Status” van de digitale ingangen kan
met ”Handm.werk.” in ”Auto”, ”Uit” of ”Aan”
gewijzigd worden.
”Digitale ingang”

Component

01

Stuurspanning 24 VDC USV OK

02

Bedrijfsmelding compressor 1

03

Veiligheidspressostaat hoge druk compressor 1

04

Wikkelingsbescherming compressor 1

05

Bedrijfsmelding compressor 2

06

Veiligheidspressostaat hoge druk compressor 2

07

Wikkelingsbescherming compressor 2

08

Bedrijfsmelding primaire pomp

09

Bedrijfsmelding secundaire pomp

10

Drukbewaker primair circuit

11

Stromingsbewaker primaire zijde

12

Piekblokkering warmtepomp

13

Inschakelcommando niveau 1
11

Installatie configureren
In- en uitgangen beheren en handschakelingen (vervolg)
”Digitale ingang”

Component

14

Inschakelcommando niveau 2

15

Vrijgave verwarmingswaterbuffer

16

Bedrijfsmelding circulatiepomp bron, grondwater

801KF3
De ”Status” van de digitale uitgangen kan
met ”Handm.werk.” in ”Auto”, ”Uit” of ”Aan”
gewijzigd worden.
”Digitale uitgang”

Component

01

Startcommando compressor 1

02

Reset startfunctie compressor 1

03

Startcommando compressor 2

04

Reset startfunctie compressor 2

05

Startcommando primaire pomp

06

Startcommando secundaire pomp

07

2-wegmotorklep verwarmingswaterbuffer uittrede

08

Totale uitval prio. 1 warmtepomp

09

Groepsalarm prio. 2 warmtepomp

10

Koudemiddelalarm

11

Bedrijfsmelding warmtepomp

12

Elektrisch verwarmingselement verwarmingswaterbuffer

13

Startcommando circulatiepomp bron, grondwater

14

Startcommando circulatiepomp koelwaterbuffer

15

Startcommando circulatiepomp warmtewisselaar ontdooiing, restwarmte brine

16

Startcommando circulatiepomp warmtewisselaar ontdooiing, restwarmte water

801KF4
De ”Waarde” van elke sensoringang kan gecorrigeerd
of manueel vastgelegd worden:
■ Met ”Offset” wordt de waarde van de sensor
gecorrigeerd.
■ Met ”Wrd handm.” wordt de temperatuurwaarde
voor de ”Handm.werk.” bepaald.
■ Met ”Handm.werk.” wordt de ”Waarde”
naar ”Auto” of ”Hand” gewijzgid.
Component

01

Persgastemperatuursensor compressor 1

02

Persgastemperatuursensor compressor 2

03

Zuiggastemperatuursensor verdamper

04

Temperatuursensor verdamperinlaat

05

Temperatuursensor verdamperuitlaat

06

Temperatuursensor condensor inlaat

07

Temperatuursensor condensor uitlaat

08

Temperatuursensor vloeistofleiding
5839610

”Ingang sensor”
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In- en uitgangen beheren en handschakelingen (vervolg)
801KF4.1
De ”Waarde” van elke sensoringang kan gecorrigeerd
of manueel vastgelegd worden:
■ Met ”Offset” wordt de waarde van de sensor
gecorrigeerd.
■ Met ”Wrd handm.” wordt de temperatuurwaarde
voor de ”Handm.werk.” bepaald.
■ Met ”Handm.werk.” wordt de ”Waarde”
naar ”Auto” of ”Hand” gewijzgid.
”Ingang sensor”

Component

01

Temperatuursensor behuizing

02

Buitentemperatuursensor

03

Temperatuursensor verwarmingswaterbuffer boven

04

Temperatuursensor verwarmingswaterbuffer onder

05

Temperatuursensor NC aanvoer

06

Temperatuursensor koelwaterbuffer boven

07

Temperatuursensor koelwaterbuffer onder

08

Temperatuursensor NC/AC aanvoer

801KF5
De ”Waarde” van elke sensoringang kan gecorrigeerd
of manueel vastgelegd worden:
■ Met ”Offset” wordt de waarde van de analoge
ingang gecorrigeerd.
■ Met ”Wrd handm.” wordt de temperatuurwaarde
voor de ”Handm.werk.” bepaald.
■ Met ”Handm.werk.” wordt de ”Waarde”
naar ”Auto” of ”Hand” gewijzgid.
”Ingang sensor”

Component

01

Lagedruksensor warmtepomp

02

Koudemiddelsensor

03

Gewenste temperatuur koelwaterbuffer

04
05

Hogedruksensor warmtepomp

06

Gewenste temperatuur verwarmingswaterbuffer

07

5839610
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Installatie configureren
In- en uitgangen beheren en handschakelingen (vervolg)
801KF6
De ”Waarde” van elke analoge uitgang kan manueel
vastgelegd worden:
■ Met ”Wrd handm.” wordt de waarde voor
de ”Handm.werk.” bepaald.
■ Met ”Handm.werk.” wordt de ”Waarde”
naar ”Auto” of ”Hand” gewijzgid.
”Analoge uitgang”

Component

01

Toerentalregeling primaire pomp

02

3-wegmengklep laag houden/vorstbescherming

03

Toerentalregeling circulatiepomp warmtewisselaar ontdooiing, restwarmte brine

04

Toerentalregeling circulatiepomp WW behoud

05

Toerentalregeling secundaire pomp

06

3-wegmengklep behoud secundair

07

Toerentalregeling circulatiepomp warmtewisselaar ontdooiing, restwarmte water

08

Gewenste waarde externe warmteopwekker

802KF1
De ”Status” van de digitale ingangen kan
met ”Handm.werk.” in ”Auto”, ”Uit” of ”Aan”
gewijzigd worden.
Component

01

Bedrijfsmelding circulatiepomp koelwaterbuffer

02

Bedrijfsmelding circulatiepomp warmtewisselaar ontdooiing, restwarmte brine

03

Bedrijfsmelding circulatiepomp warmtewisselaar ontdooiing, restwarmte water

04

Bedrijfsmelding circulatiepomp externe warmteopwekker

05

Bedrijfsmelding circulatiepomp NC-lading

06

Bedrijfsmelding circulatiepomp NC parallel

07

Bedrijfsmelding circulatiepomp WW behoud

08

Bedrijfsmelding circulatiepomp

09

Bedrijfsmelding CV-pomp VC1

10

Bedrijfsmelding CV-pomp VC2

11

Bedrijfsmelding CV-pomp VC3

12

Bedrijfsmelding CV-pomp VC4

13

Storingsmelding zekering verswaterstations

14

Bedrijfsmelding lucht/brine-warmtewisselaar

15

Brinesensor opvangbak lucht-/brine-warmtewisselaar

16

Stromingsbewaker koelwaterbuffer

5839610

”Digitale ingang”

14

Installatie configureren
In- en uitgangen beheren en handschakelingen (vervolg)
802KF1.1
De ”Status” van de digitale ingangen kan
met ”Handm.werk.” in ”Auto”, ”Uit” of ”Aan”
gewijzigd worden.
”Digitale ingang”

Component

01

Stromingsbewaker ontdooiing, restwarme warmtewisselaar water

02

Temperatuurbewaker VC1

03

Temperatuurbewaker VC2

04

Temperatuurbewaker VC3

05

Temperatuurbewaker VC4

06

Dauwpuntsensor VC1

07

Dauwpuntsensor VC2

08

Dauwpuntsensor VC3

09

Dauwpuntsensor VC4

10

Vrijgave koelwaterbuffer

11

Vrijgave warmwaterboiler

12

Bedrijfsmelding externe warmteopwekker

13

Storingsmelding externe warmteopwekker

14
15
16

802KF2
De ”Status” van de digitale uitgangen kan
met ”Handm.werk.” in ”Auto”, ”Uit” of ”Aan”
gewijzigd worden.
Component

01

Startcommando circulatiepomp externe warmteopwekker

02

Startcommando circulatiepomp NC-lading

03

Startcommando circulatiepomp NC parallel

04

Startcommando circulatiepomp tapwaterverwarming behoud

05

Startcommando circulatiepomp

06

Startcommando CV-pomp VC1

07

Startcommando CV-pomp VC2

08

Startcommando CV-pomp VC3

09

Startcommando CV-pomp VC4

10

Vrijgave spindelverwarmingen

11

Vrijgave lucht/brine-warmtewisselaar

12

2-wegmengklep primair circuit

13

2-wegmotorklep primair circuit koelen

14

2-wegmotorklep bron, grondwater, aardsondes

15

2-wegmotorklep warmwaterboiler/verwarmingswaterbuffer

16

2-wegmotorklep restwarmtebron

5839610

”Digitale uitgang”
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Installatie configureren
In- en uitgangen beheren en handschakelingen (vervolg)
802KF3
De ”Status” van de digitale uitgangen kan
met ”Handm.werk.” in ”Auto”, ”Uit” of ”Aan”
gewijzigd worden.
”Digitale uitgang”

Component

01

2-wegmotorklep lucht-/brine-warmtewisselaar restwarmte

02

2-wegmotorklep verwarmingswaterbuffer intrede

03

2-wegmotorklep lucht-/brine-warmtewisselaar ontdooiing

04

2-wegmotorklep externe warmteopwekker uittrede

05

2-wegmotorklep warmtewisselaar ontdooiing, restwarmte water

06

2-wegmotorklep tapwaterverwarming intrede warmtepomp

07
08

3-weg-omschakelklep verwarmen/koelen verwarmingscircuit 1

09

3-weg-omschakelklep verwarmen/koelen verwarmingscircuit 2

10

3-weg-omschakelklep verwarmen/koelen verwarmingscircuit 3

11

3-weg-omschakelklep verwarmen/koelen verwarmingscircuit 4

12

Inschakelcommando externe warmteopwekker

13

Elektrisch verwarmingselement warmwaterboiler

14
15
16

802KF3.1
De ”Waarde” van elke sensoringang kan gecorrigeerd
of manueel vastgelegd worden:
■ Met ”Offset” wordt de waarde van de sensor
gecorrigeerd.
■ Met ”Wrd handm.” wordt de temperatuurwaarde
voor de ”Handm.werk.” bepaald.
■ Met ”Handm.werk.” wordt de ”Waarde”
naar ”Auto” of ”Hand” gewijzgid.
”Ingang sensor”

Component

01

Temperatuursensor warmtewisselaar ontdooiing, restwarmte brine Uit

02

Temperatuursensor lucht-/brine-warmtewisselaar lucht uittrede
Temperatuursensor lucht-/brine-warmtewisselaar brine intrede
Temperatuursensor lucht-/brine-warmtewisselaar brine uittrede

05

Temperatuursensor warmtewisselaar ontdooiing, restwarmte water Uit

06

Temperatuursensor lucht-/brine-warmtewisselaar lucht intrede

07

Temperatuursensor warmtewisselaar ontdooiing, restwarmte brine Aan

08

Temperatuursensor hoofdaanvoer verwarmingscircuits

5839610

03
04
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Installatie configureren
In- en uitgangen beheren en handschakelingen (vervolg)
802KF4
De ”Waarde” van elke sensoringang kan gecorrigeerd
of manueel vastgelegd worden:
■ Met ”Offset” wordt de waarde van de sensor
gecorrigeerd.
■ Met ”Wrd handm.” wordt de temperatuurwaarde
voor de ”Handm.werk.” bepaald.
■ Met ”Handm.werk.” wordt de ”Waarde”
naar ”Auto” of ”Hand” gewijzgid.
”Ingang sensor”

Component

01

Temperatuursensor warmwaterboiler onder

02

Temperatuursensor warmwaterboiler boven

03

Temperatuursensor tapwaterverwarming behoud

04

Temperatuursensor aanvoer verwarmings-/koudecircuit 1

05

Temperatuursensor aanvoer verwarmings-/koudecircuit 2

06

Temperatuursensor aanvoer verwarmings-/koudecircuit 3

07

Temperatuursensor aanvoer verwarmings-/koudecircuit 4

08

Temperatuursensor NC parallel

802KF5
De ”Waarde” van elke analoge uitgang kan manueel
vastgelegd worden:
■ Met ”Wrd handm.” wordt de waarde voor
de ”Handm.werk.” bepaald.
■ Met ”Handm.werk.” wordt de ”Waarde”
naar ”Auto” of ”Hand” gewijzgid.
”Analoge uitgang”

Component

01

Vermogenssignaal lucht/brine-warmtewisselaar

02

3-wegmengklep hoofdaanvoer verwarmingscircuits

03

3-wegmengklep verwarmings-/koudecircuit 2

04

3-wegmengklep verwarmings-/koudecircuit 4

05

3-wegmengklep ontdooiing, restwarmte warmtewisselaar brine

06

3-wegmengklep verwarmings-/koudecircuit 1

07

3-wegmengklep verwarmings-/koudecircuit 3

08

3-wegmengklep NC parallel

Installatiecomponenten configureren
De instellingen worden pas van kracht als de configuratie geactiveerd werd. Zie pagina 22.

Menustructuur zie pagina 62.

5839610

Warmtepomp configureren
Op de volgende toetsen drukken:

3. ”WP”

1.

4. Gewenste instellingen uitvoeren: Zie volgend
hoofdstuk.

2. ”Configuratie”
17

Installatie configureren
Installatiecomponenten configureren (vervolg)
Constructiegrootte selecteren

Onafhankelijke aansturing (warmtepompcascade)
activeren

Hier wordt het type van de warmtepomp ingesteld.
”Constr.gr.”
■ ”BW 302.DS090”
tot
■ ”BW 302.DS230”
Gassensor activeren
Als een R410A-gassensor voor de bewaking van de
koudemiddelconcentratie in de meetruimte aangesloten is, kan deze hier geactiveerd worden.

Hier wordt bepaald of de warmtepomp in een warmtepompcascade is geïntegreerd.
”Onafh. aansturing”
”Ja”: Voor elke volgwarmtepomp (slave) van een
warmtepompcascade
”Nee”: Voor warmtepompen buiten een warmtepompcascade
of
voor de hoofdwarmtepomp (master) van de
warmtepompcascade

”Gassensor”
”Ja”: Geactiveerd
”Nee”: Gedeactiveerd

Primaire bron (warmtebron) configureren
Op de volgende toetsen drukken:
1.

”Spreiding pomp verdamper”
”Ja”: Met spreiding
”Nee”: Zonder spreiding

2. ”Configuratie”

Vorstbescherming voor verdamperpomp activeren

3. ”WQ”

Zodra de uittredetemperatuur onder de ingestelde
gewenste vorstbeschermingstemperatuur daalt, wordt
een alarm geactiveerd. De verdamperpomp werkt verder.

4. Gewenste instellingen uitvoeren: Zie volgend
hoofdstuk.
Warmtebron selecteren
Hier wordt de warmtebron vermeld.
”Warmtebron”
”Aardsonde”: Warmtewinning met aardsondes
(brine)
”Grondwater”: Warmtewinning met grondwater (met
tussencircuit)
”Afwarmte”:
bijv. warmteterugwinning uit proceswarmte (met tussencircuit)
”Lucht”:
Warmtewinning met lucht-/brinewarmtewisselaar (Vitocal 300-G Pro
met AW-pakket)

”Vorst pomp verdamper”
”Ja”: Met vorstbescherming
”Nee”: Zonder vorstbescherming
Laag houden activeren
Bij het laag houden wordt de zuiggastemperatuur op
de maximaal toegelaten waarde geregeld.
”Laag houd.”
”Ja”: Met laag houden
”Nee”: Zonder laag houden

Spreiding voor verdamperpomp activeren
Bij geactiveerde spreiding wordt het debiet op delta T
geregeld.

Op de volgende toetsen drukken:

3. ”KD”

1.

4. Gewenste instellingen uitvoeren: Zie volgend
hoofdstuk.

2. ”Configuratie”
18

5839610

Condensor configureren

Installatie configureren
Installatiecomponenten configureren (vervolg)
Behoud activeren

Spreiding voor condensorpomp activeren

Bij het behoud wordt op de uittredetemperatuur geregeld.

Bij geactiveerde spreiding wordt het debiet op delta T
geregeld.

”Behoud condensor”
”Ja”: Met behoud
”Nee”: Zonder behoud

”Spreiding”
”Ja”: Met spreiding
”Nee”: Zonder spreiding

Verwarmingswaterbuffer configureren
Op de volgende toetsen drukken:

■

1.
■

2. ”Configuratie”

”BUS”:
Gewenste buffertemperatuur wordt via het BUS-systeem (modbus of BACnet) ontvangen.
”4..20mA”:
Gewenste buffertemperatuur wordt door een extern,
analoog signaal opgegeven.

3. ”HWP”
Elektrisch verwarmingselement activeren
4. Gewenste instellingen uitvoeren: Zie volgend
hoofdstuk.
Verwarmingswaterbuffer activeren
Als een verwarmingswaterbuffer aangesloten is, kan
deze hier geactiveerd worden.
”Verw.warmwater”
”Ja”: Geactiveerd
”Nee”: Gedeactiveerd

Als een elektrisch verwarmingselement in de verwarmingswaterbuffer is ingebouwd, moet dat geactiveerd
worden. Met het elektrisch verwarmingselement kan
de buffertemperatuur verhoogd worden als de warmtepomp onvoldoende warmte levert. Ook bij een uitval
van de warmtepomp wordt het elektrisch verwarmingselement geactiveerd.
”Elektr. verw.element”
”Ja”: Met elektrisch verwarmingselement
”Nee”: Zonder elektrisch verwarmingselement

Bron voor gewenste buffertemperatuur selecteren
”Gew.wrd”
”Fix”:
Voor toepassingen, waarbij een constante buffertemperatuur gevraagd is. De verwarmingswaterbuffer
wordt altijd tot deze gewenste buffertemperatuur
geladen.
■ ”Buitentemperatuur”:
De gewenste buffertemperatuur wordt a.h.v. de buitentemperatuur en de stooklijn berekend.

■

Tapwaterverwarming configureren
Op de volgende toetsen drukken:

Tapwaterverwarming activeren

1.

Als een warmwaterboiler aangesloten is, kan deze hier
geactiveerd worden.

2. ”Configuratie”
3. ”WW”

5839610

4. Gewenste instellingen uitvoeren: Zie volgend
hoofdstuk.

”Warm water”
”Ja”: Geactiveerd
”Nee”: Gedeactiveerd
Opties selecteren
”Opties”
”Normaal”:
Zonder verswaterstation
”Verswaterstation”: Met verswaterstation
19
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Installatiecomponenten configureren (vervolg)
Elektrisch verwarmingselement activeren

Circulatiepomp activeren

Als een elektrisch verwarmingselement in de warmwaterboiler is ingebouwd, moet dat hier geactiveerd worden.
Als de warmtepomp de gewenste temperatuur niet
bereikt, dient het elektrisch verwarmingselement voor
de naverwarming.

Als een circulatiepomp aangesloten is, kan deze hier
geactiveerd worden.
”Pomp circulatie”
”Ja”: Met circulatiepomp
”Nee”: Zonder circulatiepomp

”Elektr. verw.element”
”Ja”: Met elektrisch verwarmingselement
”Nee”: Zonder elektrisch verwarmingselement

Externe warmteopwekker (olie-/gasketel) configureren
Op de volgende toetsen drukken:
1.
2. ”Configuratie”

”Verw.warmwater”
”Ja”: Met verwarmingsondersteuning
”Nee”: Zonder verwarmingsondersteuning
Ondersteuning bij de tapwaterverwarming activeren

3. ”EV”
4. Gewenste instellingen uitvoeren: Zie volgend
hoofdstuk.

Als de warmtepomp de gewenste temperatuur niet
bereikt, kan de externe warmteopwekker voor de
ondersteuning bij de tapwaterverwarming vrijgegeven
worden.

Externe warmteopwekker activeren
Als een externe warmteopwekker (olie-/gasketel) aangesloten is, kan deze hier geactiveerd worden.

”Warm water”
”Ja”: Met ondersteuning bij de tapwaterverwarming
”Nee”: Zonder ondersteuning bij de tapwaterverwarming

”Extra verwarm.”
”Ja”: Geactiveerd
”Nee”: Gedeactiveerd
Verwarmingsondersteuning activeren
Als de warmtepomp de gewenste temperatuur niet
bereikt, kan de externe warmteopwekker voor de verwarmingsondersteuning vrijgegeven worden.

Koelwaterreservoir configureren
Op de volgende toetsen drukken:
1.

”Koelwaterreservoir”
”Ja”: Geactiveerd
”Nee”: Gedeactiveerd

2. ”Configuratie”

Bron voor gewenste buffertemperatuur selecteren

3. ”KWP”

”Gew.wrd”
”Fix”:
Voor toepassingen, waarbij een constante buffertemperatuur gevraagd is. Het koelwaterreservoir wordt
altijd tot deze gewenste buffertemperatuur geladen.
■ ”Buitentemperatuur”:
De gewenste buffertemperatuur wordt a.h.v. de buitentemperatuur en de koellijn berekend.

4. Gewenste instellingen uitvoeren: Zie volgend
hoofdstuk.
Koelwaterreservoir activeren
Als een koelwaterreservoir aangesloten is, kan dat hier
geactiveerd worden.
20
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■

Installatie configureren
Installatiecomponenten configureren (vervolg)
■

■

”BUS”:
Gewenste buffertemperatuur wordt via het BUS-systeem (modbus of BACnet) ontvangen.
”4..20mA”:
Gewenste buffertemperatuur wordt door een extern,
analoog signaal opgegeven.

Koelfunctie kiezen
”Opties”
”Active/natural cooling”: Met active cooling of natural cooling
”Natural cooling”:
Alleen natural cooling
”Parallel”:
Active cooling en natural
cooling tegelijk mogelijk

Afvoer van de restwarmte configureren

1.

”Restwarmte”
”Ja”: Geactiveerd
”Nee”: Gedeactiveerd

2. ”Configuratie”

Bestemming voor restwarmte selecteren

3. ”RW”

”Opties”
■ ”Warmtebron”: De restwarmte wordt alleen aan de
warmtebron afgegeven.
■ ”Retourkoeler”: De restwarmte wordt alleen aan de
retourkoeler (lucht-/brine-warmtewisselaar) afgegeven.
■ ”Warmtebron en retourkoeler”: De restwarmte
wordt via de retourkoeler (lucht-/brine-warmtewisselaar) en de warmtebron afgegeven.

Op de volgende toetsen drukken:

4. Gewenste instellingen uitvoeren: Zie volgend
hoofdstuk.
Restwarmteafvoer activeren
Als de restwarmte afgevoerd moet worden, kan deze
functie hier geactiveerd worden.

Verwarmings-/koudecircuits configureren
Op de volgende toetsen drukken:

Bron voor gewenste aanvoertemperatuur selecteren

1.
2. ”Configuratie”

Voor de geactiveerde verwarmings-/koudecircuits worden de bronnen voor de gewenste aanvoertemperatuur bepaald.

3. ”VC/KC”
4. Gewenste instellingen uitvoeren: Zie volgend
hoofdstuk.
Verwarmings-/koudecircuits voor koeling en/of verwarming activeren

5839610

Max. 4 verwarmings-/koudecircuits kunnen hier geactiveerd worden. Elk verwarmings-/koudecircuit kan
zowel voor verwarming als voor koeling gebruikt worden.

”Gew. aanvoertemperatuur VC1/2/3/4/KC1/2/3/4”
”Fix”:
Het verwarmings-/koudecircuit
heeft altijd een vaste aanvoertemperatuur.
”Buitentemperatuur”: De gewenste waarde wordt
berekend uit de buitentemperatuur en de instelbare stook-/
koellijnen.

”Verw./koelcirc. 1/2/3/4”
■ ”Verw.”
”Ja”: Geactiveerd
”Nee”: Gedeactiveerd
■ ”Koelen”
”Ja”: Geactiveerd
”Nee”: Gedeactiveerd
■ ”Geregeld”
”Ja”: Geregeld met mengklep
”Nee”: Ongeregeld
21
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Installatiecomponenten configureren (vervolg)
Configuratie activeren
1.
2. ”Configuratie”

5. ”Activeren”
De configuratie wordt overgenomen. De grafische
weergave van de installatiecomponenten op het
startscherm wordt aangepast.

3. ”VC/KC”

5839610

4. Om de toets ”Activeren” zichtbaar te maken, met
tot het einde bladeren.

22

Parametergroep warmtebron
Parametergroep oproepen
1.

3. ”Warmtebron”

2. ”Gew.wrd”

4. Subgroep selecteren.

”Verdamper”
”Pomp verdamper”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Aanvoertijd

60 s

30 s

120 s

Aanvoertijd van de verdamperpomp

Nalooptijd

30 s

10 s

60 s

Nalooptijd van de verdamperpomp

Inschakelvertraging

30 s

0s

120 s

Inschakelvertraging van de verdamperpomp

Antiblokkeerbesch.
■ Weekdag
■ Tijd
■ Duur

Zie pagina 65.
Wo
09:00
2 min

Ma

Zo

1 min

10 min

Vorstbesch.

0 °C

-20 °C

10 °C

Vorstbeschermingstemperatuur van de verdamperpomp

Gew.wrd laag houd.

5 °C

0 °C

15 °C

Gewenste waarde laag houden bij geregelde verdamperpomp

Spreiding

5K

3K

10 K

Gewenste waarde voor de spreiding bij geregelde verdamperpomp

Regelaar P-fact.

5

P-factor voor de regeling van de verdamperpomp
voor de spreiding of laag houden

Regelaar I-fact.

0,001

I-factor voor de regeling van de verdamperpomp
voor de spreiding of laag houden

Regelaar D-fact.

0

D-factor voor de regeling van de verdamperpomp
voor de spreiding of laag houden

”Klep verdamper”
FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Regelaar P-fact.

5

P-factor voor mengklepregeling

Regelaar I-fact.

0,001

I-factor voor mengklepregeling

Regelaar D-fact.

0

D-factor voor mengklepregeling

5839610
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Parametergroep warmtebron
”Verdamper” (vervolg)
”Pomp grondwater”
Parameter

Bereik

Beschrijving

Aanvoertijd

60 s

30 s

120 s

Aanvoertijd van de grondwaterpomp

Nalooptijd

30 s

10 s

60 s

Nalooptijd van de grondwaterpomp

Inschakelvertraging

30 s

0s

120 s

Inschakelvertraging van de grondwaterpomp

Antiblokkeerbesch.
■ Weekdag
■ Tijd
■ Duur

Zie pagina 65.
Wo
09:00
2 min

Ma

Zo

1 min

10 min

Vorstbesch.

3 °C

3 °C

10 °C

Vorstbeschermingstemperatuur van de grondwaterpomp

Gew.wrd laag houd.

5 °C

3 °C

15 °C

Gewenste waarde laag houden bij geregelde
grondwaterpomp

Spreiding

5K

3K

10 K

Gewenste waarde voor de spreiding bij geregelde grondwaterpomp

Regelaar P-fact.

5

P-factor voor de regeling van de grondwaterpomp voor de spreiding of laag houden

Regelaar I-fact.

0,001

I-factor voor de regeling van de grondwaterpomp
voor de spreiding of laag houden

Regelaar D-fact.

0

D-factor voor de regeling van de grondwaterpomp voor de spreiding of laag houden

”Vermogen volgens BT” (bij warmtebron lucht)
FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Min. BT vermogensfactor

0 °C

–50 °C

50 °C

Minimale buitentemperatuur voor de berekening
van de vermogensfactor bij warmtebron lucht

Max. BT vermogensfactor

20 °C

–50 °C

50 °C

Maximale buitentemperatuur voor de berekening
van de vermogensfactor bij warmtebron lucht

Min. vermogen bij max. BT

0%

0%

100 %

Minimaal vermogen bij maximale buitentemperatuur

Max. vermogen bij min. BT

100 %

0%

100 %

Maximaal vermogen bij minimale buitentemperatuur

5839610
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Parametergroep warmtebron
”Koelwaterreservoir”
”Gew.wrd”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Gew.wrd intern

5 °C

3 °C

30 °C

Vaste gewenste waarde voor het koelwaterreservoir (”Fix”)

Inschakelverschil

3K

0K

10 K

Als het verschil tussen werkelijke en gewenste
buffertemperatuur groter wordt dan dit inschakelverschil, wordt een vraag tot stand gebracht.

Uitschakelverschil

0K

0K

10 K

Als het verschil tussen werkelijke en gewenste
buffertemperatuur kleiner wordt dan dit uitschakelverschil, eindigt de vraag.

Omschakelblok.

10 min

0 min

30 min

Impulsblokkering bij een omschakeling van de
modus

Verm. min.

0%

0%

25 %

Minimaal gewenst vermogen van het koudecircuit

Verm. max.

100 %

25 %

100 %

Maximaal gewenst vermogen van het koudecircuit

Regelaar P-fact.

5

P-factor voor de vermogensregeling

Regelaar I-fact.

0,001

I-factor voor de vermogensregeling

Regelpuls

5 min

Aardsonde aftasten

1 min

Berekeningspuls voor de vermogensregeling
1 min

5 min

Tijd om de temperaturen in de aardsonde af te
tasten

”Koelcirc.pomp AC”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Aanvoertijd

60 s

30 s

120 s

Aanvoertijd van de circulatiepomp

Nalooptijd

30 s

10 s

60 s

Nalooptijd van de circulatiepomp

Inschakelvertraging

30 s

0s

120 s

Inschakelvertraging van de circulatiepomp
Zie pagina 65.

Wo
09:00
2 min

Ma

Zo

1 min

10 min

Gew.wrd laag houd.

5 °C

5 °C

30 °C

Gewenste waarde laag houden voor de circulatiepomp

Vorstbesch.

3 °C

0 °C

10 °C

Vorstbeschermingstemperatuur van de circulatiepomp

Spreiding

5K

3K

10 K

Gewenste waarde voor de spreiding bij geregelde circulatiepomp

Regelaar P-fact.

5

P-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of laag houden

Regelaar I-fact.

0,001

I-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of laag houden

Regelaar D-fact.

0

D-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of laag houden

5839610

Antiblokkeerbesch.
■ Weekdag
■ Tijd
■ Duur
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Parametergroep warmtebron
”Koelwaterreservoir” (vervolg)
”Koelcirc.pomp NC”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Aanvoertijd

60 s

30 s

120 s

Aanvoertijd van de circulatiepomp

Nalooptijd

30 s

10 s

60 s

Nalooptijd van de circulatiepomp

Inschakelvertraging

30 s

0s

120 s

Inschakelvertraging van de circulatiepomp

Antiblokkeerbesch.
■ Weekdag
■ Tijd
■ Duur

Zie pagina 65.
Wo
09:00
2 min

Ma

Zo

1 min

10 min

Gew.wrd laag houd.

5 °C

5 °C

30 °C

Gewenste waarde laag houden voor de circulatiepomp

Vorstbesch.

3 °C

0 °C

10 °C

Vorstbeschermingstemperatuur van de circulatiepomp

Spreiding

5K

3K

10 K

Gewenste waarde voor de spreiding bij geregelde circulatiepomp

Regelaar P-fact.

5

P-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of laag houden

Regelaar I-fact.

0,001

I-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of laag houden

Regelaar D-fact.

0

D-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of laag houden

”Pomp parallel”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Aanvoertijd

60 s

30 s

120 s

Aanvoertijd van de circulatiepomp

Nalooptijd

30 s

10 s

60 s

Nalooptijd van de circulatiepomp

Inschakelvertraging

30 s

0s

120 s

Inschakelvertraging van de circulatiepomp
Zie pagina 65.

Wo
09:00
2 min

Ma

Zo

1 min

10 min

Gew.wrd laag houd.

5 °C

5 °C

30 °C

Gewenste waarde laag houden voor de circulatiepomp

Vorstbesch.

3 °C

0 °C

10 °C

Vorstbeschermingstemperatuur van de circulatiepomp

Spreiding

5K

3K

10 K

Gewenste waarde voor de spreiding bij geregelde circulatiepomp

Regelaar P-fact.

5

P-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of laag houden

Regelaar I-fact.

0,001

I-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of laag houden

Regelaar D-fact.

0

D-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of laag houden
5839610

Antiblokkeerbesch.
■ Weekdag
■ Tijd
■ Duur
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Parametergroep warmtebron
”Koelwaterreservoir” (vervolg)
”Klep parallel”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Regelaar P-fact.

5

P-factor voor mengklepregeling

Regelaar I-fact.

0,001

I-factor voor mengklepregeling

Regelaar D-fact.

0

D-factor voor mengklepregeling

”Koellijn”
Hier kunnen twee koellijnen voor het laden van het
koelwaterreservoir, afhankelijk van de buitentemperatuur bepaald worden:

Dag-karakteristiek (periode, zie ”Dag-/nachtomschakeling koellijn”
■ Nacht-karakteristiek
Zie ook pagina 65.

■

”Dag-/nachtomschakeling koellijn”
Parameter

Fabrieksinstelling

Beschrijving

Werking

Status (dag (aan)/nacht (uit))

Begin dag

7.00 uur

Tijdstip voor omschakeling van de nacht-karakteristiek naar de dag-karakteristiek

Einde dag

22.00 uur

Tijdstip voor omschakeling van de dag-karakteristiek naar de nacht-karakteristiek

”Koelcirc.” (1/2/3/4)
”Gew.wrd”
FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Gew.wrd koelen

20 °C

5 °C

25 °C

Vaste gewenste aanvoertemperatuur voor het
koudecircuit (”Fix”)

Koelgrens dag

24 °C

10 °C

30 °C

Koelgrens overdag

Koelgrens nacht

22 °C

10 °C

30 °C

Koelgrens ‘s nachts

5839610

Parameter
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Parametergroep warmtebron
”Koelcirc.” (1/2/3/4) (vervolg)
”Pomp”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Aanvoertijd

60 s

30 s

120 s

Aanvoertijd van de koudecircuitpomp

Nalooptijd

30 s

10 s

60 s

Nalooptijd van de koudecircuitpomp

Inschakelvertraging

30 s

0s

120 s

Inschakelvertraging van de koudecircuitpomp

Antiblokkeerbesch.
■ Weekdag
■ Tijd
■ Duur

Zie pagina 65.
Wo
09:00
2 min

Ma

Zo

1 min

10 min

Vorstbesch.

3 °C

-20 °C

3 °C

Vorstbeschermingstemperatuur van de koudecircuitpomp

Max.

Beschrijving

”Klep”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Regelaar P-fact.

5

Regelaar I-fact.

0,001

Regelpuls

100 ms

P-factor voor de regeling van de mengklep
I-factor voor de regeling van de mengklep
100 ms

1000 ms

Berekeningspuls voor de regeling van de mengklep

”Koellijn”
Hier kunnen twee koellijnen voor de koeling van het
koudecircuit, afhankelijk van de buitentemperatuur
bepaald worden:

Dag-karakteristiek (periode, zie ”Dag-/nachtomschakeling koellijn”
■ Nacht-karakteristiek
Zie ook pagina 65.

■

”Dag-/nachtomschakeling koellijn”
Parameter

Fabrieksinstelling

Werking

Beschrijving
Status (dag (aan)/nacht (uit))

7.00 uur

Tijdstip voor omschakeling van de nacht-karakteristiek naar de dag-karakteristiek

Einde dag

22.00 uur

Tijdstip voor omschakeling van de dag-karakteristiek naar de nacht-karakteristiek

5839610

Begin dag
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Parametergroep warmtepomp
Parametergroep oproepen
1.

3. ”Warmtepomp”

2. ”Gew.wrd”

4. Subgroep selecteren.

”Algemeen”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Herinschakelblokk.

15 min

10 min

30 min

Herinschakelblokkering van de compressor

Min. behuizingstemp.

20 °C

10 °C

45 °C

Minimale behuizingstemperatuur

Max. persgastemp.

120 °C

100 °C

130 °C

Persgastemperatuur vanaf wanneer een storing
veroorzaakt wordt

Afzuigregeling

5K

5K

15 K

Uitschakelpunt voor de afpompschakeling

LD pressostaat vertraging

60 s

30 s

90 s

Vertragingstijd voor de blokkering van de warmtepomp bij een lagedrukstoring

Min. oliedruk

1,5 bar

1 bar

2,5 bar

Minimaal oliedrukverschil voor de smering van
de compressor

Compress.trap 1 Aan

5%

0,1 %

95 %

Inschakeldrempel compressor 1

Compressortrap 1 Uit

0%

0%

95 %

Uitschakeldrempel compressor 1

Compress.trap 2 Aan

50 %

0%

95 %

Inschakeldrempel compressor 2

Compressortrap 2 Uit

30 %

0%

95 %

Uitschakeldrempel compressor 2

Compress.trap 3 Aan

80 %

0%

95 %

Inschakeldrempel compressor 3

Compressortrap 3 Uit

60 %

0%

95 %

Uitschakeldrempel compressor 3

Inschakelvertraging

30 s

10 s

60 s

Vertraging tussen de compressorstarts

Uitschakelvertraging

5s

5s

30 s

Vertraging bij het uitschakelen van de compressor

Max.

Beschrijving

”Elektronische expansieklep”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Werking

Status (aan/uit)

Gew.wrd oververh.

6K

4K

15 K

Gewenste waarde oververhitting voor de regeling
van de EEK

Min. oververhitting

4K

4K

6K

Minimale oververhitting: EEK-signaal wordt verminderd

Oververhitting niet bereikt

Status

Tijd tot alarm actief wordt

60 s

30 s

Regelaar P-fact.

5

P-factor voor de regeling van de EEK

Regelaar I-fact.

0,01

I-factor voor de regeling van de EEK

Regelaar D-fact.

0

D-factor voor de regeling van de EEK

Bereken. puls PID-regelaar

100 ms

1000 ms

Berekeningspuls voor de I- en D-aandelen

5839610

100 ms

120 s
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Parametergroep warmtepomp
”Toep.grenzen”

32.0 °C Tc

0.0 °C Tc

65.0 °C Tc Max

15.0 °C Tc

65.0 °C Tc

15.0 °C Tc Max

-29.0 °C Tc Min

38.0 °C Tc

25.0 °C Tc Min

12.0 °C Tc 25.0 °C Tc

Afb. 2
De toegelaten temperatuurbereiken voor de werking
van de warmtepomp (toepassingsgrenzen) zijn afhankelijk van de compressor. De waarden A tot M zijn
de hoekpunten die door de fabrikant van de compressor vermeld worden. Deze hoekpunten bepalen de
toepassingsgrenzen voor de betreffende compressor.

”Toep.grenzen buiten”
FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Tolerant.band

1K

1K

5K

Tolerantieband rond de toepassingsgrenzen

Max. tijd in tolerantieband

2 min

1 min

3 min

Tijd waarin de compressor binnen de tolerantieband mag zijn

5839610

Parameter
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Parametergroep warmteput
Parametergroep oproepen
1.

3. ”Warmteput”

2. ”Gew.wrd”

4. Subgroep selecteren.

”Condensor”
”Pomp condensor”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Aanvoertijd

60 s

30 s

120 s

Aanvoertijd van de condensorpomp

Nalooptijd

30 s

10 s

60 s

Nalooptijd van de condensorpomp

Inschakelvertraging

30 s

0s

120 s

Inschakelvertraging van de condensorpomp

Antiblokkeerbesch.
■ Weekdag
■ Tijd
■ Duur

Zie pagina 65.
Wo
09:00
2 min

Ma

Zo

1 min

10 min

Vorstbesch.

3 °C

0 °C

10 °C

Vorstbeschermingstemperatuur van de condensorpomp

Spreiding

5K

3K

10 K

Gewenste waarde voor de spreiding bij geregelde condensorpomp

Regelaar P-fact.

5

P-factor voor de regeling van de condensorpomp
voor de spreiding of behoud

Regelaar I-fact.

0,001

I-factor voor de regeling van de condensorpomp
voor de spreiding of behoud

Regelaar D-fact.

0

D-factor voor de regeling van de condensorpomp
voor de spreiding of behoud

”Klep condensor”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Behoud

40 °C

60 °C

Gewenste waarde behoud bij geregelde pomp

Regelaar P-fact.

5

P-factor voor mengklepregeling

Regelaar I-fact.

0,001

I-factor voor mengklepregeling

Regelaar D-fact.

0

D-factor voor mengklepregeling

5839610

25 °C
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Parametergroep warmteput
”HWP” (verwarmingswaterbuffer)
”Gew.wrd”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Gew.wrd intern

40 °C

25 °C

60 °C

Vaste gewenste bufferwaarde voor de verwarmingswaterbuffer (”Fix”)

Gew.wrd verhoging

5K

2K

10 K

Waarde die aan de hoogste gewenste waarde
van de verwarmings-/koudecircuits toegevoegd
wordt

Gew. wrd active cooling

50 °C

25 °C

60 °C

Gewenste waarde voor de parallelle werking van
koelwaterreservoir AC en verwarmingswaterbuffer

Inschakelverschil

3K

0K

10 K

Als het verschil tussen werkelijke en gewenste
buffertemperatuur groter wordt dan dit inschakelverschil, wordt een vraag tot stand gebracht.

Uitschakelverschil

0K

0K

10 K

Als het verschil tussen werkelijke en gewenste
buffertemperatuur kleiner wordt dan dit uitschakelverschil, eindigt de vraag.

Omschakelblok.

10 min

0 min

30 min

Impulsblokkering bij een omschakeling van de
modus

Verm. min.

0%

0%

25 %

Minimaal gewenst vermogen van het koudecircuit

Verm. max.

100 %

25 %

100 %

Maximaal gewenst vermogen van het koudecircuit

Regelaar P-fact.

5

P-factor voor de vermogensregeling

Regelaar I-fact.

0,001

I-factor voor de vermogensregeling

Regelpuls

5 min

Berekeningspuls voor de vermogensregeling

”Stooklijn”
Hier kunnen twee stooklijnen voor het laden van de
verwarmingswaterbuffer, afhankelijk van de buitentemperatuur bepaald worden:

Dag-karakteristiek (periode, zie ”Dag-/nachtomschakeling stooklijn”
■ Nacht-karakteristiek
Zie ook pagina 65.
■

”Dag-/nachtomschakeling stooklijn”
Parameter

Fabrieksinstelling

Werking

Beschrijving
Status (dag (aan)/nacht (uit))

7.00 uur

Tijdstip voor omschakeling van de nacht-karakteristiek naar de dag-karakteristiek

Einde dag

22.00 uur

Tijdstip voor omschakeling van de dag-karakteristiek naar de nacht-karakteristiek

5839610

Begin dag
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Parametergroep warmteput
”TWW” (tapwaterverwarming)
”Gew.wrd”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Gew.wrd intern

50 °C

25 °C

60 °C

Vaste gewenste bufferwaarde voor de verwarmingswaterbuffer (”Fix”)

Inschakelverschil

3K

0K

10 K

Als het verschil tussen werkelijke en gewenste
buffertemperatuur groter wordt dan dit inschakelverschil, wordt een vraag tot stand gebracht.

Uitschakelverschil

0K

0K

10 K

Als het verschil tussen werkelijke en gewenste
buffertemperatuur kleiner wordt dan dit uitschakelverschil, eindigt de vraag.

Omschakelblok.

10 min

0 min

30 min

Impulsblokkering bij een omschakeling van de
modus

Verm. min.

0%

0%

25 %

Minimaal gewenst vermogen van het koudecircuit

Verm. max.

100 %

25 %

100 %

Maximaal gewenst vermogen van het koudecircuit

Regelaar P-fact.

5

P-factor voor de vermogensregeling

Regelaar I-fact.

0,001

I-factor voor de vermogensregeling

Regelpuls

5 min

Berekeningspuls voor de vermogensregeling

”Pomp circulatie”
”Interval”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Interval aan

5 min

1 min

60 min

Tijd in werking

Interval uit

10 min

0 min

60 min

Pauzetijd

”Weekprogramma”
Parameter

Fabrieksinstelling

Werking

Beschrijving
Status (aan/uit)

Maandag aan

5.00 uur

Inschakeltijdstip op maandag

Maandag uit

22.00 uur

Uitschakeltijdstip op maandag

Zondag aan

5.00 uur

Inschakeltijdstip op zondag

Zondag uit

22:00 uur

Uitschakeltijdstip op zondag

:

”Antiblokkeerbesch.”
Zie pagina 65.

5839610

”Gedw. ladingen”
Gedwongen ladingen dienen om de warmwaterboiler
op een tijdstip met veel warmwaterbehoefte te laden,
ook als er geen vraag is (bijv. ‘s morgens en ‘s
avonds).
33

Parametergroep warmteput
”TWW” (tapwaterverwarming) (vervolg)
Parameter

Fabrieksinstelling

Beschrijving

Gedw. lading 1

5.00 uur

Tijdstip van de eerste gedwongen lading

Gedw. lading 2

22.00 uur

Tijdstip van de tweede gedwongen lading

”Pomp TWW”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Aanvoertijd

60 s

30 s

120 s

Aanvoertijd van de circulatiepomp

Nalooptijd

30 s

10 s

60 s

Nalooptijd van de circulatiepomp

Inschakelvertraging

30 s

0s

120 s

Inschakelvertraging van de circulatiepomp

Antiblokkeerbesch.
■ Weekdag
■ Tijd
■ Duur

Zie pagina 65.
Wo
9.00 uur
2 min

1 min

10 min

Vorstbesch.

3 °C

0 °C

10 °C

Vorstbeschermingstemperatuur van de circulatiepomp

Gew. wrd behoud

40 °C

25 °C

60 °C

Gewenste waarde behoud voor regeling van de
circulatiepomp

Spreiding

5K

3K

10 K

Gewenste waarde voor de spreiding bij geregelde circulatiepomp

Regelaar P-fact.

5

P-factor voor regeling van de circulatiepomp

Regelaar I-fact.

0,001

I-factor voor regeling van de circulatiepomp

Regelaar D-fact.

0

D-factor voor regeling van de circulatiepomp

”Extra verwarm.”
De extra verwarming is een externe warmteopwekker
(bijv. verwarmingsketel op olie/gas) ter ondersteuning
van de warmtepomp.

”Gew.wrd”
FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Bivalentiepunt

-3 °C

-20 °C

10 °C

Buitentemperatuur, vanaf wanneer de extra verwarming de warmtepomp ondersteunt.

Inschakelvertraging

1 min

1 min

30 min

Wachttijd tot de vraag aan de extra verwarming

Terugmeldingsvertraging

1 min

1 min

30 min

Tijd die de extra verwarming heeft om een werkingsmelding te geven

5839610

Parameter
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Parametergroep warmteput
”Extra verwarm.” (vervolg)
”Pomp”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Aanvoertijd

60 s

120 s

Aanvoertijd van de circulatiepomp

30 s

Nalooptijd

30 s

10 s

60 s

Nalooptijd van de circulatiepomp

Inschakelvertraging

30 s

0s

120 s

Inschakelvertraging van de circulatiepomp

Antiblokkeerbesch.
■ Weekdag
■ Tijd
■ Duur

Zie pagina 65.
Wo
09:00
2 min

Ma

Zo

1 min

10 min

Gew.wrd behoud

5 °C

5 °C

30 °C

Gewenste waarde behoud voor de circulatiepomp

Vorstbesch.

3 °C

0 °C

10 °C

Vorstbeschermingstemperatuur van de circulatiepomp

Spreiding

5K

3K

10 K

Gewenste waarde voor de spreiding bij geregelde pomp

Regelaar P-fact.

5

P-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of behoud

Regelaar I-fact.

0,001

I-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of behoud

Regelaar D-fact.

0

D-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of behoud

”VC” (1/2/3/4)
”Gew.wrd”
FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Gew.wrd verw.

25 °C

20 °C

50 °C

Vaste gewenste aanvoertemperatuur voor het
verwarmingscircuit (”Fix”)

Stookgrens dag

18 °C

10 °C

25 °C

Daalt de gemiddelde buitentemperatuur overdag
onder deze waarde, wordt de verwarming geactiveerd.

Stookgrens nacht

16 °C

10 °C

25 °C

Daalt de gemiddelde buitentemperatuur ‘s nachts
onder deze waarde, wordt de verwarming geactiveerd.

5839610

Parameter
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Parametergroep warmteput
”VC” (1/2/3/4) (vervolg)
”Pomp”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Aanvoertijd

60 s

30 s

120 s

Aanvoertijd van de CV-pomp

Nalooptijd

30 s

10 s

60 s

Nalooptijd van de CV-pomp

Inschakelvertraging

30 s

0s

120 s

Inschakelvertraging van de CV-pomp

Antiblokkeerbesch.
■ Weekdag
■ Tijd
■ Duur

Zie pagina 65.
Wo
09:00
2 min

Ma

Zo

1 min

10 min

Vorstbesch.

3 °C

-20 °C

3 °C

Vorstbeschermingstemperatuur van de CV-pomp

Max.

Beschrijving

”Klep”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Regelaar P-fact.

5

Regelaar I-fact.

0,001

Regelpuls

100 ms

P-factor voor de regeling van de mengklep
I-factor voor de regeling van de mengklep
100 ms

1000 ms

Berekeningspuls voor de regeling van de mengklep

”Stooklijn”
Hier kunnen twee stooklijnen voor de verwarming van
het verwarmingscircuit, afhankelijk van de buitentemperatuur bepaald worden:

Dag-karakteristiek (periode, zie ”Dag-/nachtomschakeling stooklijn”
■ Nacht-karakteristiek
Zie ook pagina 65.
■

”Dag-/nachtomschakeling stooklijn”
Parameter

Fabrieksinstelling

Werking

Beschrijving
Status (dag (aan)/nacht (uit))

7.00 uur

Tijdstip voor omschakeling van de nacht-karakteristiek naar de dag-karakteristiek

Einde dag

22:00 uur

Tijdstip voor omschakeling van de dag-karakteristiek naar de nacht-karakteristiek

5839610

Begin dag
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Parametergroep warmtewinning
Parametergroep oproepen
1. ”Hoofdmenu”:

3. ”Warmtewinning”

2. ”Gew.wrd”

4. Subgroep selecteren.

”Ontdooien”
”Boiler ontdooien”
”Pomp”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Aanvoertijd

60 s

30 s

120 s

Aanvoertijd van de circulatiepomp

Nalooptijd

30 s

10 s

60 s

Nalooptijd van de circulatiepomp

Inschakelvertraging

30 s

0s

120 s

Inschakelvertraging van de circulatiepomp

Antiblokkeerbesch.
■ Weekdag
■ Tijd
■ Duur

Zie pagina 65.
Wo
09:00
2 min

1 min

10 min

Spreiding

3K

0K

10 K

Gewenste waarde voor de spreiding bij geregelde circulatiepomp

Vorstbesch.

3 °C

-20 °C

3 °C

Vorstbescherming voor circulatiepomp

Gew. wrd behoud

35 °C

25 °C

35 °C

Gewenste waarde behoud bij geregelde pomp

Regelaar P-fact.

5

P-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of behoud

Regelaar I-fact.

0,001

I-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of behoud

Regelaar D-fact.

0

D-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of behoud

”Boiler”
FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Buitentemperatuur

10 °C

0 °C

15 °C

Vrijgave buitentemperatuur voor het ontdooireservoir

Gew.wrd

35 °C

25 °C

45 °C

Gewenste buffertemperatuur voor het ontdooireservoir

Inschakelverschil

3K

0K

10 K

Als het verschil tussen werkelijke en gewenste
buffertemperatuur groter wordt dan dit inschakelverschil, wordt een vraag tot stand gebracht.

Uitschakelverschil

0K

0K

10 K

Als het verschil tussen werkelijke en gewenste
buffertemperatuur kleiner wordt dan dit uitschakelverschil, eindigt de vraag.
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Parametergroep warmtewinning
”Restwarmte”
”Ontdooien”
”Gew.wrd”
FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Automatisch ontdooien
grenswaarde

-0,5 °C

-3 °C

2 °C

De automatische ontdooiing wordt geactiveerd
zodra de buitentemperatuur onder deze waarde
daalt.

Activeringspunt 0% vermogen

3K

2K

6K

Activeringspunt 100% vermogen

7K

6K

10 K

Bereikdefinitie van 0 tot 100% vermogen voor het
automatische ontdooien. De waarden hebben
betrekking op het verschil tussen luchtinlaat en
brine-uittrede.

Gedwongen ontdooien
grenswaarde

4 °C

0 °C

8 °C

Onder deze temperatuur wordt de tijd voor het
gedwongen ontdooien gestart.

Gedwongen ontdooien wer- 10 uur
kingstijd

5 uur

15 uur

Werkingstijd vanaf wanneer een gedwongen ontdooien gestart wordt

Max. laadduur boiler

30 min

15 min

45 min

Maximale laadduur van de boiler

Aanvoertijd pomp brine

60 s

30 s

120 s

Aanvoertijd van de pompen aan brinezijde

Aanvoertijd pomp water

60 s

30 s

120 s

Aanvoertijd van de pompen aan waterzijde

Eindtemperatuur ontdooien

8 °C

5 °C

10 °C

Doeltemperatuur ontdooien gemeten aan brineuittrede van de retourkoeler

Duur afdrupfase

3 min

3 min

10 min

Duur van de afdrupfase

Blokkeringstijd ontdooien

150 min

100 min

200 min

Blokkeringstijd tussen twee ontdooiingen

Max. ontdooitijd

30 min

15 min

45 min

Maximumtijd voor een ontdooiing

Ontdooien te kort

8 min

3 min

15 min

Minimale ontdooitijd. Ontdooit de installatie sneller, worden de gewenste waarden van de activering automatisch aangepast.

Wijziging ontdooien te kort

0,5 K

0,1 K

1K

Aanpassingsstap voor de automatische aanpassing als het ontdooien te kort was

Wijziging ontdooien te lang

1K

0,5 K

1,5 K

Aanpassingsstap voor de automatische aanpassing als het ontdooien te lang was

Vertraging spindelverwarming

5 min

1 min

10 min

Werkingsduur van de spindelverwarmingen voor
het omschakelen van de kleppen

Max. pogingen

2

2

4

Maximaal aantal ontdooipogingen
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Parametergroep warmtewinning
”Restwarmte” (vervolg)
”Pomp ontdooiing brine”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Aanvoertijd

60 s

30 s

120 s

Aanvoertijd van de circulatiepomp

Nalooptijd

30 s

10 s

60 s

Nalooptijd van de circulatiepomp

Inschakelvertraging

30 s

0s

120 s

Inschakelvertraging van de circulatiepomp

Antiblokkeerbesch.
■ Weekdag
■ Tijd
■ Duur

Zie pagina 65.
Wo
09:00
2 min

Ma

Zo

1 min

10 min

Gew.wrd laag houd.

5 °C

5 °C

30 °C

Gewenste waarde laag houden voor de circulatiepomp

Vorstbesch.

3 °C

0 °C

10 °C

Vorstbeschermingstemperatuur van de circulatiepomp

Spreiding

5K

3K

10 K

Gewenste waarde voor de spreiding bij geregelde circulatiepomp

Regelaar P-fact.

5

P-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of laag houden

Regelaar I-fact.

0,001

I-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of laag houden

Regelaar D-fact.

0

D-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of laag houden

”Pomp ontdooiing water”
Parameter

FaMin.
brieksinstelling

Max.

Beschrijving

Aanvoertijd

60 s

30 s

120 s

Aanvoertijd van de circulatiepomp

Nalooptijd

30 s

10 s

60 s

Nalooptijd van de circulatiepomp

Inschakelvertraging

30 s

0s

120 s

Inschakelvertraging van de circulatiepomp
Zie pagina 65.

Wo
09:00
2 min

Ma

Zo

1 min

10 min

Gew.wrd laag houd.

5 °C

5 °C

30 °C

Gewenste waarde laag houden voor de circulatiepomp

Vorstbesch.

3 °C

0 °C

10 °C

Vorstbeschermingstemperatuur van de circulatiepomp

Spreiding

5K

3K

10 K

Gewenste waarde voor de spreiding bij geregelde circulatiepomp

Regelaar P-fact.

5

P-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of laag houden

Regelaar I-fact.

0,001

I-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of laag houden

Regelaar D-fact.

0

D-factor voor de regeling van de circulatiepomp
voor de spreiding of laag houden

5839610

Antiblokkeerbesch.
■ Weekdag
■ Tijd
■ Duur
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Communicatie
Modbus data-overdracht
Zie aansluit- en bedradingsschema

E-mailverzending bij alarmmeldingen
Voorwaarden voor het versturen van de e-mail
De warmtepomp moet via ethernet op een netwerk
zijn aangesloten, waarmee de internettoegang
mogelijk is.
■ Op de pagina ”E-mail” moet een geldig adres van
de ontvanger vermeld worden.
Bedieningshandleiding ”Vitotronic PLC,
type 2.0”

■

5839610

Bij een alarmmelding wordt naar max. 5 ontvangers
een e-mail gestuurd. Voor elke ontvanger kan een vertraging opgegeven worden, om te bepalen welke ontvanger eerst geïnformeerd wordt. In de e-mail worden
de actieve storingen, waarschuwingen en opmerkingen op alarmnummer gesorteerd vermeld.
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Storingen oplossen
Alarmlijst
Als er meldingen zijn, knippert in het navigatiebereik
het symbool .
Symbool

Aanduiding in kleur

Betekenis

Grijs

Geen melding

Rood

Storing

Oranje

Waarschuwing

Blauw

Aanwijzing/vraag

De oorzaken voor de storing moeten worden verholpen om een normale werking van de installatie te
garanderen.
Overzicht van de meldingen, zie pagina 41.

Op
tippen om de pagina ”Alarmlijst” direct op te
roepen.
Alle meldingen verschijnen chronologisch in een lijst.

Meldingen accepteren
Met ”Bevestigen” worden alle meldingen in de alarmlijst bevestigt.
Opmerking
De storing moet verholpen zijn.

!

Opmerking
Als u voor storingsmeldingen een signaalinrichting
(bijv. een claxon) heeft aangesloten, wordt de meldinrichting door het bevestigen van de storingsmelding
uitgeschakeld.

Opgelet
Dezelfde storing herhaaldelijk bevestigen
kan schade aan de installatie en soms aanzienlijke kosten veroorzaken.
Storingsmeldingen niet meermaals kort na
elkaar bevestigen.
Als de storing opnieuw optreedt, het defect verhelpen.

Meldingen wissen
Met ”Wissen” worden alle meldingen, ook de nog niet
bevestigde, gewist.
Opmerking
Wissen is op het bedieningsniveau Vakman mogelijk.

!

Opgelet
Het wissen van niet bevestigde alarmen kan
foutieve functies van de warmtepomp veroorzaken.
Alarmen voor het wissen altijd bevestigen.

Overzicht van de meldingen

!

Opgelet
Storingen kunnen gevolgschade veroorzaken.
Storingsmeldingen niet meerdere keren bevestigen. Storingsoorzaak verhelpen.

Storingen ( is rood)
Nr.
Melding

Oorzaak

Gevolg
Warmtepomp wordt geblokkeerd

1

”EEK-regeling”

Oververhitting kleiner dan min.
oververhitting

2

”Hogedruktransmitter”

Hoge druk hoger dan max. hoge Warmtepomp wordt geblokkeerd
druk

3

”Lagedruktransmitter”

Lage druk onder min. lage druk

5839610

Warmtepomp wordt geblokkeerd

41

Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
Melding

Oorzaak

Gevolg

4

”Bedrijfsmelding verdamper”

Geen werkingsmelding van de
verdamperpomp

Warmtepomp wordt geblokkeerd

5

”Alarmmelding verdamper”

Alarmmelding van de verdamperpomp

Warmtepomp wordt geblokkeerd

6

”Bedrijfsmelding condensor”

Geen werkingsmelding van de
condensorpomp

Warmtepomp wordt geblokkeerd

7

”Alarmmelding condensor”

Alarmmelding van de condensorpomp

Warmtepomp wordt geblokkeerd

8

”Alarmmelding grondwater”

Geen werkingsmelding van de
grondwaterpomp

Warmtepomp wordt geblokkeerd

9

”Alarmmelding grondwater”

Alarmmelding van de grondwaterpomp

Warmtepomp wordt geblokkeerd

10

”Lagedrukschakelaar geactiveerd”

Lagedrukschakelaar is geactiveerd

Warmtepomp wordt geblokkeerd

11

”Alle oliedrukverschillen te
diep”

Alle compressors hebben dezelfde storing. Meldingen 104,
105 en 106 zijn actief.

Warmtepomp wordt geblokkeerd

12

”Alle hogedrukschakelaars
geact.”

Alle compressors hebben dezelfde storing. Meldingen 110,
111 en 112 zijn actief.

Warmtepomp wordt geblokkeerd

13

”Alle persgastemperaturen te
hoog”

Alle compressors hebben dezelfde storing. Meldingen 113,
114 en 115 zijn actief.

Warmtepomp wordt geblokkeerd

14

”Alle wikkelingsrelais geactiveerd”

Alle compressors hebben dezelfde storing. Meldingen 107,
108 en 109 zijn actief.

Warmtepomp wordt geblokkeerd

15

”Alle softstarters fout”

Alle compressors hebben dezelfde storing. Meldingen 101,
102 en 103 zijn actief.

Warmtepomp wordt geblokkeerd

21

”Buiten toepassingsgrenzen”

De toepassingsgrenzen van de
compressor werden overschreden

Warmtepomp wordt geblokkeerd

31

”Debiet primair circuit te laag” Stromingsbewaker is geactiveerd

Warmtepomp wordt geblokkeerd

32

”Druk primair circuit te laag”

Drukschakelaar primaire circuit
is geactiveerd

Warmtepomp wordt geblokkeerd

33

”Debiet grondwater te laag”

Stromingsbewaker is geactiveerd

Warmtepomp wordt geblokkeerd

34

”Vorstbesch. verdamper”

Verdamperuittrede is onder gewenste waarde

Warmtepomp wordt geblokkeerd

35

”Storing retourkoeler”

Geen werkingsmelding van de
ventilatoren

Warmtepomp wordt geblokkeerd

41

”Koudemiddellek alarm”

Koudemiddelsensor is geactiveerd

Warmtepomp wordt geblokkeerd

50

”Max. ontdooipogingen bereikt”

De installatie kon niet correct
ontdooien

Warmtepomp wordt geblokkeerd

61

”Sensorst. hoge druk”

Geen signaal van hogedruksensor

Warmtepomp wordt geblokkeerd

62

”Sensorsfout lagedruk”

Geen signaal van lagedruksensor

Warmtepomp wordt geblokkeerd

5839610

Nr.
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Overzicht van de meldingen (vervolg)
Nr.

Melding

Oorzaak

Gevolg

63

”Sensorst. zuiggastemp.”

Ongeldig temperatuurbereik bij
zuiggastemperatuursensor

Warmtepomp wordt geblokkeerd

64

”Sensorsfout koudemid.”

Geen signaal van koudemiddelsensor

Warmtepomp wordt geblokkeerd

Oorzaak

Gevolg

5839610

Waarschuwingen (
Nr.
Melding

is oranje)

101

”Softstarter 1 fout”

Bedrijfsmelding softstarter uitge- Compressor kan niet meer gevallen of niet gekomen
bruikt worden

102

”Softstarter 2 fout”

Bedrijfsmelding softstarter uitge- Compressor kan niet meer gevallen of niet gekomen
bruikt worden

103

”Softstarter 3 fout”

Bedrijfsmelding softstarter uitge- Compressor kan niet meer gevallen of niet gekomen
bruikt worden

104

”Oliedrukverschil 1 te klein”

Oliedrukverschil is onder gewenste waarde

Compressor kan niet meer gebruikt worden

105

”Oliedrukverschil 2 te klein”

Oliedrukverschil is onder gewenste waarde

Compressor kan niet meer gebruikt worden

106

”Oliedrukverschil 3 te klein”

Oliedrukverschil is onder gewenste waarde

Compressor kan niet meer gebruikt worden

107

”Wikkelingsrelais 1 geact.”

Wikkelingsrelais of hogedrukschakelaar is geactiveerd

Compressor kan niet meer gebruikt worden

108

”Wikkelingsrelais 2 geact.”

Wikkelingsrelais of hogedrukschakelaar is geactiveerd

Compressor kan niet meer gebruikt worden

109

”Wikkelingsrelais 3 geact.”

Wikkelingsrelais of hogedrukschakelaar is geactiveerd

Compressor kan niet meer gebruikt worden

110

”Hogedrukschakelaar 1 geact.”

Hogedrukschakelaar is geactiveerd.

Compressor kan niet meer gebruikt worden

111

”Hogedrukschakelaar 2 geact.”

Hogedrukschakelaar is geactiveerd.

Compressor kan niet meer gebruikt worden

112

”Hogedrukschakelaar 3 geact.”

Hogedrukschakelaar is geactiveerd.

Compressor kan niet meer gebruikt worden

113

”Persgastemp 1 te hoog”

Persgastemperatuur boven de
gewenste waarde

Compressor kan niet meer gebruikt worden

114

”Persgastemp 2 te hoog”

Persgastemperatuur boven de
gewenste waarde

Compressor kan niet meer gebruikt worden

115

”Persgastemp 3 te hoog”

Persgastemperatuur boven de
gewenste waarde

Compressor kan niet meer gebruikt worden

121

”Toepassingsgrenzen bijna
bereikt”

De compressor wordt op de
rand van de toepassingsgrenzen gebruikt

Warmtepomp reduceert het vermogen

134

”Bedrijfsmelding TWW pomp” Geen bedrijfsmelding van de
Boilerlaadpomp tapwaterverwarboilerlaadpomp tapwaterverwar- ming valt uit
ming

135

”Alarm pomp TWW”

Alarmmelding van de boilerlaad- Boilerlaadpomp tapwaterverwarpomp tapwaterverwarming
ming werkt niet naar behoren

136

”Alarm elektr. verwarmingselement HWP”

Alarmmelding of zekering uitgevallen

Elektr. verwarmingselementen
werken niet naar behoren

137

”Alarm elektr. verwarmingselement TWW”

Alarmmelding of zekering uitgevallen

Elektr. verwarmingselementen
werken niet naar behoren

138

”Alarm elektr. verwarmingselement ontdooireservoir”

Alarmmelding of zekering uitgevallen

Elektr. verwarmingselementen
werken niet naar behoren
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Overzicht van de meldingen (vervolg)
Nr.

Melding

Oorzaak

Gevolg

139

”Bedrijfsmelding ZPU”

Geen bedrijfsmelding van de cir- Circulatiepomp valt uit
culatiepomp

140

”Alarm pomp ZPU”

Alarmmelding van de circulatiepomp

Circulatiepomp valt uit

141

”Koudemidd.lek vooralarm”

Koudemiddelsensor heeft koudemiddel ontdekt

Warmtepomp wordt geblokkeerd

142

”Dauwpuntsensor VC 1”

Dauwpuntsensor geactiveerd

Verwarmingscircuit valt uit

143

”Veiligheidsthermostaat VC 1” Veiligheidstemperatuurbegrenzer geactiveerd

Verwarmingscircuit valt uit

144

”Bedrijfsmelding VC 1”

Geen werkingsmelding van de
pomp

Verwarmingscircuit valt uit

145

”Alarm CV-pomp VC 1”

Alarmmelding van de CV-pomp

Verwarmingscircuit valt uit

146

”Dauwpuntsensor VC 2”

Dauwpuntsensor geactiveerd

Verwarmingscircuit valt uit

147

”Veiligheidsthermostaat VC 2” Veiligheidstemperatuurbegrenzer geactiveerd

Verwarmingscircuit valt uit

148

”Bedrijfsmelding VC 2”

Geen werkingsmelding van de
pomp

Verwarmingscircuit valt uit

149

”Alarm CV-pomp VC 2”

Alarmmelding van de CV-pomp

Verwarmingscircuit valt uit

150

”Dauwpuntsensor VC 3”

Dauwpuntsensor geactiveerd

Verwarmingscircuit valt uit

151

”Veiligheidsthermostaat VC 3” Veiligheidstemperatuurbegrenzer geactiveerd

Verwarmingscircuit valt uit

152

”Bedrijfsmelding VC 3”

Geen werkingsmelding van de
pomp

Verwarmingscircuit valt uit

153

”Alarm CV-pomp VC 3”

Alarmmelding van de CV-pomp

Verwarmingscircuit valt uit

154

”Dauwpuntsensor VC 4”

Dauwpuntsensor geactiveerd

Verwarmingscircuit valt uit

155

”Veiligheidsthermostaat VC 4” Veiligheidstemperatuurbegrenzer geactiveerd

Verwarmingscircuit valt uit

156

”Bedrijfsmelding VC 4”

Geen werkingsmelding van de
pomp

Verwarmingscircuit valt uit

157

”Alarm CV-pomp VC 4”

Alarmmelding van de CV-pomp

Verwarmingscircuit valt uit

158

”Bedrijfsmelding ontdooireservoir pomp”

Geen werkingsmelding van de
ontdooireservoirpomp

Ontdooireservoir wordt geblokkeerd

159

”Alarm ontdooireservoir
pomp”

Alarmmelding van de ontdooireservoirpomp

Ontdooireservoir wordt geblokkeerd

160

”Vorstbescherming ontdooire- Vorstbeschermingsalarm bij de
servoir pomp”
ontdooiboilerpomp

Ontdooireservoir wordt geblokkeerd

161

”Sensorfout buitentemperatuur”

Ongeldig temperatuurbereik bij
buitentemperatuursensor

Stook- en koellijnen gaan naar
minimum

162

”Sensorfout uitlaattemp. Verdamper”

Ongeldig temperatuurbereik bij
temperatuursensor verdamperuitlaat

Warmtepomp wordt geblokkeerd

163

”Sensorfout inlaattemp. condensor”

Ongeldig temperatuurbereik bij
Warmtepomp wordt geblokkeerd
temperatuursensor condensorinlaat

164

”Sensorfout inlaattemp. verdamper”

Ongeldig temperatuurbereik bij
temperatuursensor verdamperinlaat

165

”Sensorfout persgastemp. 1”

Ongeldig temperatuurbereik bij
Compressor kan niet meer gepersgastemperatuursensor com- bruikt worden
pressor 1
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Warmtepomp wordt geblokkeerd
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Overzicht van de meldingen (vervolg)
Nr.

Melding

Oorzaak

Gevolg

166

”Sensorfout persgastemp. 2”

Ongeldig temperatuurbereik bij
Compressor kan niet meer gepersgastemperatuursensor com- bruikt worden
pressor 2

167

”Sensorfout persgastemp. 3”

Ongeldig temperatuurbereik bij
Compressor kan niet meer gepersgastemperatuursensor com- bruikt worden
pressor 3

168

”Sensorst. oliedruk 1”

Geen signaal van oliedruksensor compressor 1

Compressor kan niet meer gebruikt worden

169

”Sensorst. oliedruk 2”

Geen signaal van oliedruksensor compressor 2

Compressor kan niet meer gebruikt worden

170

”Sensorst. oliedruk 3”

Geen signaal van oliedruksensor compressor 3

Compressor kan niet meer gebruikt worden

172

”Sensorfout buffertemp. HWP
bovenaan”

Ongeldig temperatuurbereik bij
temperatuursensor verwarmingswaterbuffer boven

Verwarmingswaterbuffer wordt
geblokkeerd

173

”Sensorfout buffertemp. HWP
onder”

Ongeldig temperatuurbereik bij
temperatuursensor verwarmingswaterbuffer onder

Verwarmingswaterbuffer wordt
geblokkeerd

174

”Sensorfout onderkoeler inlaat”

Ongeldig temperatuurbereik bij
onderkoeler inlaat

Geen (ter informatie)

175

”Sensorfout onderkoeler uitlaat”

Ongeldig temperatuurbereik bij
onderkoeler uitlaat

Geen (ter informatie)

176

”Sensorfout buffertemp. KWB Ongeldig temperatuurbereik bij
boven”
temperatuursensor koelwaterbuffer boven

Koelwaterbuffer wordt geblokkeerd

177

”Sensorfout buffertemp. KWB Ongeldig temperatuurbereik bij
onderaan”
temperatuursensor koelwaterbuffer onder

Koelwaterbuffer wordt geblokkeerd

178

”Sensorfout aanvoertemp.
TWW”

Ongeldig temperatuurbereik bij
temperatuursensor warmwaterboiler aanvoer

Warmwaterboiler wordt geblokkeerd

179

”Sensorfout boilertemp. TWW Ongeldig temperatuurbereik bij
boven”
temperatuursensor warmwaterboiler boven

Warmwaterboiler wordt geblokkeerd

180

”Sensorfout vloeibaar-gastemp.”

Ongeldig temperatuurbereik bij
Onderkoeling wordt verkeerd bevloeibaar-gastemperatuursensor rekend

181

”Sensorfout behuizingtemp.”

Ongeldig temperatuurbereik bij
temperatuursensor behuizing

Carterverwarmingen vallen uit

182

”Sensorfout uitlaattemp. condensor”

Ongeldig temperatuurbereik bij
temperatuursensor condensor
uitlaat

Warmtepomp wordt geblokkeerd

183

”Sensorfout uitlaattemp.
grondwater”

Ongeldig temperatuurbereik bij
temperatuursensor grondwater
uitlaat

Warmtepomp wordt geblokkeerd

184

”Sensorfout uitlaattemp.
grondwater”

Ongeldig temperatuurbereik bij
temperatuursensor grondwater
inlaat

Warmtepomp wordt geblokkeerd

185

”Sensorfout boilertemp. TWW Ongeldig temperatuurbereik bij
onder”
temperatuursensor warmwaterboiler onder

Warmwaterboiler wordt geblokkeerd

186

”Sensorfout aanvoertemp. VC Ongeldig temperatuurbereik bij
1”
aanvoertemperatuursensor verwarmingscircuit 1

Verwarmingscircuit valt uit
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Overzicht van de meldingen (vervolg)
Nr.

Melding

187

”Sensorfout aanvoertemp. VC Ongeldig temperatuurbereik bij
2”
aanvoertemperatuursensor verwarmingscircuit 2

Verwarmingscircuit valt uit

188

”Sensorfout aanvoertemp. VC Ongeldig temperatuurbereik bij
3”
aanvoertemperatuursensor verwarmingscircuit 3

Verwarmingscircuit valt uit

189

”Sensorfout aanvoertemp. VC Ongeldig temperatuurbereik bij
4”
aanvoertemperatuursensor verwarmingscircuit 4

Verwarmingscircuit valt uit

190

”Sensorfout KWP aanvoertemp. AC”

Ongeldig temperatuurbereik bij
temperatuursensor aanvoer
koelwaterbuffer AC

Koelwaterbuffer wordt geblokkeerd

191

”Sensorfout KWP aanvoertemp. NC”

Ongeldig temperatuurbereik bij
temperatuursensor aanvoer
koelwaterbuffer NC

Koelwaterbuffer wordt geblokkeerd

192

”Sensorfout ontdooireservoir
boven”

Ongeldig temperatuurbereik bij
temperatuursensor ontdooireservoir boven

Ontdooireservoir wordt geblokkeerd

193

”Sensorfout ontdooireservoir
onder”

Ongeldig temperatuurbereik bij
temperatuursensor ontdooireservoir onder

Ontdooireservoir wordt geblokkeerd

194

”Sensorfout onderkoeler inlaat”

Ongeldig temperatuurbereik bij
temperatuursensor onderkoeler
inlaat

Waarden worden verkeerd weergegeven

195

”Sensorfout onderkoeler uitlaat”

Ongeldig temperatuurbereik bij
temperatuursensor onderkoeler
uitlaat

Waarden worden verkeerd weergegeven

196

” Sensorfout luchtinlaattemp.
retourkoel.”

Ongeldig temperatuurbereik bij
temperatuursensor retourkoeler
lucht inlaat

Warmtepomp wordt geblokkeerd

197

”Sensorfout luchtafvoertemp.
retourkoel.”

Ongeldig temperatuurbereik bij
temperatuursensor retourkoeler
lucht uitlaat

Warmtepomp wordt geblokkeerd

198

”Sensorfout brine-intredetemp. retourkoel.”

Ongeldig temperatuurbereik bij
temperatuursensor retourkoeler
brine inlaat

Warmtepomp wordt geblokkeerd

199

”Sensorfout brineafvoertemp.
retourkoel.”

Ongeldig temperatuurbereik bij
temperatuursensor retourkoeler
brine uitlaat

Warmtepomp wordt geblokkeerd

Oorzaak

Gevolg

Opmerkingen/vragen (
Nr.
Melding

Oorzaak

Gevolg

is blauw)

201

”Handschakeling koudecircuit Handschakeling voor koudeciractief”
cuit is actief

Geen (ter informatie)

202

”Handschakeling verdamper
actief”

Handschakeling voor verdamper Geen (ter informatie)
is actief

203

”Handschakeling condensor
actief”

Handschakeling voor condensor Geen (ter informatie)
is actief

204

”Handschakeling TWW actief” Handschakeling voor warmwaterboiler is actief

205

”Handschakeling KWP actief”

Geen (ter informatie)

5839610

Handschakeling voor koelwater- Geen (ter informatie)
buffer is actief
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Storingen oplossen
Overzicht van de meldingen (vervolg)
Nr.

Melding

Oorzaak

Gevolg

206

”Algemene handschakeling
actief”

Algemene handschakeling is ac- Geen (ter informatie)
tief

231

”Logger bestand openen
fout”

Logger kon het bestand niet cor- Geen (ter informatie)
rect openen

232

”Logger bestand schrijven
fout”

Logger kon het bestand niet cor- Geen (ter informatie)
rect schrijven

233

”Logger bestand sluiten fout”

Logger kon het bestand niet cor- Geen (ter informatie)
rect sluiten

234

”Logger bestand wissen fout” Logger kon het bestand niet wis- Geen (ter informatie)
sen of vinden

235

”Stroomuitval”

Stroomuitval vastgesteld

251

”Proces ontdooien te kort”

Het ontdooien werd te vroeg ge- Gewenste ontdooiwaarden woractiveerd
den automatisch aangepast

252

”Proces ontdooien te lang”

Het ontdooien werd te laat geac- Gewenste ontdooiwaarden wortiveerd
den automatisch aangepast

Geen (ter informatie)

Voorwaarden voor vrijgave en automatisch inschakelen van de warmtepomp
Voor het automatische inschakelen van de warmtepomp moet aan de volgende voorwaarden voldaan
zijn:
■ De warmtepomp bevindt zich in automatische werking (installatieschakelaar op ” Auto ”).
■ Er is geen vraag voor verwarming, koeling of warm
water.
■ Verdamperpomp, condensorpomp en condensor zijn
klaar en er is geen storing.

■

■

Na afloop van de aanvoertijd zijn verdamperpomp,
condensorpomp en condensor in werking. Warmtepomp en verwarmingswaterbuffer zijn klaar.
Na afloop van de inschakelvertraging is de warmtepomp in werking en krijgt deze het regelsignaal van
de verwarmingswaterbuffer.

Geen weergave op het display van de bedieningseenheid
3. Netwerkinstellingen controleren.

2. Ethernetverbinding via switch controleren.

4. Bedieningsgedeelte vervangen.

5839610

1. Spanning op het display controleren.
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Hydraulisch volledig schema voor warmtebronnen aarde en water

Zwart: Hydraulica hoofdwarmtepomp (master)
Grijs: Hydraulica volgwarmtepomp (slave) en circulatie
Uitbreiding restwarmte, ZK03853 (werking is
A
onderdeel van de AW-package)
Broncircuit/grondwater (grondtoestel),
B
ZK04292

C

D

48

Cascade (max. 2 warmtepompen, een master
en een slave)
Communicatie warmtepompen via modbusethernet of BACnet
Bij Modbus-communicatie naar extern: Modbus-Ethernet-aansluiting op master-warmtepomp
Uitbreiding verwarmingscircuit 1 (VC1),
ZK03862

5839610

Afb. 3

Diagnose
Hydraulisch volledig schema voor warmtebronnen… (vervolg)
E
F
G
V
L
M
N
O
P
R
S
T

Uitbreiding verwarmingscircuit 2 (VC2),
ZK03863
Uitbreiding verwarmingscircuit 3 (VC3),
ZK03864
Uitbreiding verwarmingscircuit 4 (VC4),
ZK03865
Uitbreiding koelen via VC1, ZK03866
Uitbreiding koelen via VC2, ZK03867
Uitbreiding koelen via VC3, ZK03868
Uitbreiding koelen via VC4, ZK03869
Uitbreiding tapwateropwarming warmwaterboiler, ZK03856
Uitbreiding tapwateropwarming verswaterstation, ZK03857
Uitbreiding tapwateropwarming met olie-/gasverwarmingsketel, ZK03855
Uitbreiding 2e warmteopwekker (olie-/gas-verwarmingsketel), ZK03854
Uitbreiding AC/NC (AC/NC parallel en alternatief), ZK03859

U
V

W
X
Y

Uitbreiding NC, ZK03858
Terugslagklep
■ Bij cascade: bij master- en slave-warmtepomp telkens na de primaire pomp
■ Zonder 3-wegmengklep hooghouding: na de
secundaire pomp
Uitbreiding NC parallel bij AC, ZK03860
Basistoestel
”natural cooling” extern
Inschakelcommando van extern

Opmerking
Dit schema is een principieel voorbeeld zonder afsluiten veiligheidsvoorzieningen. Het vervangt niet het vakkundige ontwerp ter plaatse. Het soort warmtebron,
grondwater of aardsonde, moet bij de vakkundige
planning in aanmerking genomen worden.

Benodigde componenten
Pos. Omschrijving
1
2
3
4
5
6
7
8
9
qP
qQ
qW
qR
qT
qZ
qU
qI
qO
wP
wQ
wE
wR
eP
eQ
eW
eE
eR

5839610

eT
eZ

Warmtepomp
Warmtepompregeling
2-wegmotorklep verwarmingswaterbuffer uittrede
Primaire pomp
Secundaire pomp
Buitentemperatuursensor
Veiligheidsgroep secundair circuit
Expansievat
Aardsondes
Aardsondeverdeler
Veiligheidsgroep primair circuit
Drukbewaker primair circuit
Scheidingswarmtewisselaar grondwater-brine
Stromingsbewaker aan primaire zijde
Vuilfilter
Circulatiepomp bronnen/grondwater
Koudemiddelsensor
Stromingsbewaker koelwaterbuffer
Externe warmteopwekker
Regeling externe warmteopwekker
Temperatuursensor hoofdaanvoer verwarmingscircuits
3-wegmengklep hoofdaanvoer verwarmingscircuits
Warmwaterboiler
Temperatuursensor warmwaterboiler onder
Elektrisch verwarmingselement warmwaterboiler
Boilerlaadpomp hooghouding tapwateropwarming
Verswaterstation
Temperatuursensor warmwaterboiler boven
Circulatiepomp externe warmteopwekker
49

Diagnose

Pos.

Omschrijving

eU

Tapwatercirculatiepomp
Temperatuursensor hooghouding tapwateropwarming
Warmtewisselaar lading tapwateropwarming
Debietbegrenzer tapwateropwarming
Verwarmingswaterbuffer
Buffertemperatuursensor boven
Buffertemperatuursensor beneden
2-wegmotorklep primair circuit
Warmtewisselaar koelwaterbuffer
Temperatuursensor aanvoer ”natural cooling”
Koelwaterbuffer
Circulatiepomp koelwaterbuffer
Buffertemperatuursensor boven
Buffertemperatuursensor beneden
Circulatiepomp NC lading
3-wegmengklep laaghouding/vorstbescherming
Warmtewisselaar ”natural cooling”
Temperatuursensor aanvoer NC/AC
Verwarmings-/koelcircuit VC1
Aanvoertemperatuursensor VC1
Temperatuurbewaker VC1
3-wegomschakelklep verwarmen/koelen VC1
CV-pomp VC1
3-wegmengklep VC1
Vochtaanbouwschakelaar VC1
Verwarmings-/koelcircuit VC2
Aanvoertemperatuursensor VC2
Temperatuurbewaker VC2
3-wegomschakelklep verwarmen/koelen VC2
Verwarmingscircuitpomp VC2
3-wegmengklep VC2
Vochtaanbouwschakelaar VC2
Verwarmings-/koelcircuit VC3
Aanvoertemperatuursensor VC3
Temperatuurbewaker VC3
3-wegomschakelklep verwarmen/koelen VC3
Verwarmingscircuitpomp VC3
3-wegmengklep VC3
Vochtaanbouwschakelaar VC3
Warmtewisselaar ontdooiing/restwarmte
Circulatiepomp warmtewisselaar ontdooiing/restwarmte brine
Temperatuursensor warmtewisselaar ontdooiing/restwarmte water uittrede
Temperatuursensor lucht/brine-warmtewisselaar lucht intrede
Temperatuursensor warmtewisselaar ontdooiing/restwarmte brine intrede
Lucht/brine-warmtewisselaar
3-wegmengklep ontdooiing/restwarmte warmtewisselaar brine
2-wegmotorklep warmtewisselaar ontdooiing/restwarmte water

eI
eO
rP
tP
tQ
tW
uP
uQ
uW
iP
iQ
iW
iE
iR
iT
iU
iI
q-P
q-Q
q-W
q-E
q-R
q-T
q-Z
w-P
w-Q
w-W
w-E
w-R
w-T
w-Z
e-P
e-Q
e-W
e-E
e-R
e-T
e-Z
r-P
r-Q
r-T
r-Z
r-U
r-I
r-O
rYW
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Hydraulisch volledig schema voor warmtebronnen… (vervolg)

Diagnose
Hydraulisch volledig schema voor warmtebronnen… (vervolg)
Pos.

Omschrijving

rYE

2-wegmotorklep warmwaterboiler/verwarmingswaterbuffer
2-wegmotorklep restwarmtebron
2-wegmotorklep lucht/brine-warmtewisselaar restwarmte
2-wegmotorklep tapwateropwarming intrede warmtepomp
2-wegmotorklep externe warmteopwekker uittrede
Elektrisch verwarmingselement verwarmingswaterbuffer
2-wegmotorklep primair circuit koelen
2-wegmotorklep bronnen/grondwater, aardsondes
3-wegmengklep NC parallel
Circulatiepomp NC parallel
Temperatuursensor NC parallel
3-wegmengklep hooghouding secundair
Brinesensor opvangbak lucht/brine-warmtewisselaar
Verwarmings-/koelcircuit VC4
Aanvoertemperatuursensor VC4
Temperatuurbewaker VC4
3-wegomschakelklep verwarmen/koelen VC4
CV-pomp VC4
3-wegmengklep VC4
Vochtaanbouwschakelaar VC4

rYR
rYT
rYZ
rYU
rYI
t-P
t-W
t-R
t-T
t-Z
z-P
z-Q
u-P
u-Q
u-W
u-E
u-R
u-T
u-Z
o-E

5839610

o-R

Spilverwarming 2-wegmotorklep uP
Spilverwarming 2-wegmotorklep t-P
Aangestuurde toestand van de kleppen bij levering
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Hydraulisch volledig schema voor warmtebron lucht

Afb. 4

B
C

D
E
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ZK03851 (functie is onderdeel van de AW-package)
Uitbreiding hydraulische module ontdooibox
Uitbreiding hardware PLC-besturing, ZK03850
Pompen 4 en 5: Bij warmte terugwinning lucht/
water: 0 tot 10 V
Uitbreiding verwarmingscircuit 1 (VC1), ZK03862
Uitbreiding verwarmingscircuit 2 (VC2), ZK03863

F
G
V
L
M
N
O

Uitbreiding verwarmingscircuit 3 (VC3), ZK03864
Uitbreiding verwarmingscircuit 4 (VC4), ZK03865
Uitbreiding koelen via VC1, ZK03866
Uitbreiding koelen via VC2, ZK03867
Uitbreiding koelen via VC3, ZK03868
Uitbreiding koelen via VC4, ZK03869
Uitbreiding tapwateropwarming warmwaterboiler,
ZK03856
5839610

A Uitbreiding lucht/brine-warmtewisselaar lucht,

Diagnose
Hydraulisch volledig schema voor warmtebron… (vervolg)
P Uitbreiding tapwateropwarming verswaterstation,
R

S
T
U

V

ZK03857
Uitbreiding ontdooiing met olie-/gas-verwarmingsketel, ZK03852 (werking is onderdeel van de AWpackage)
Uitbreiding aansturing olie-/gas-verwarmingsketel
(externe warmteopwekker), ZK03854
Uitbreiding AC/NC, ZK03859
Terugslagklep
Zonder 3-wegmengklep hooghouding: Na de
secundaire pomp
Basistoestel

o-P tot o-Z: Uitbreiding spilverwarmingen kleppen/

ventielen (ZK03861, werking is onderdeel van AWpackage), warmtebron lucht (bij brinetemperaturen <
0 °C vereist)
Opmerking
Dit schema is een principieel voorbeeld zonder afsluiten veiligheidsvoorzieningen. Het vervangt niet het vakkundige ontwerp ter plaatse. Het soort warmtebron,
grondwater of aardsonde, moet bij de vakkundige
planning in aanmerking genomen worden.

Benodigde componenten
Pos. Omschrijving
1
2
3
4
5
6
7
8
qQ
qW
qZ
qI
qO
wP
wQ
wE
wR
eP
eQ
eW
eE
eR
eT
eZ
eU
eI
eO
rP
tP
tQ
tW
uP
uQ
iP
5839610

iQ
iW

Warmtepomp
Warmtepompregeling
2-wegmotorklep verwarmingswaterbuffer uittrede
Primaire pomp
Secundaire pomp
Buitentemperatuursensor
Veiligheidsgroep secundair circuit
Expansievat
Veiligheidsgroep primair circuit
Drukbewaker primair circuit
Vuilfilter
Koudemiddelsensor
Stromingsbewaker koelwaterbuffer
Externe warmteopwekker
Regeling externe warmteopwekker
Temperatuursensor hoofdaanvoer verwarmingscircuits
3-wegmengklep hoofdaanvoer verwarmingscircuits
Warmwaterboiler
Temperatuursensor warmwaterboiler onder
Elektrisch verwarmingselement warmwaterboiler
Boilerlaadpomp hooghouding tapwateropwarming
Verswaterstation
Temperatuursensor warmwaterboiler boven
Circulatiepomp externe warmteopwekker
Tapwatercirculatiepomp
Temperatuursensor hooghouding tapwateropwarming
Warmtewisselaar lading tapwateropwarming
Debietbegrenzer tapwateropwarming
Verwarmingswaterbuffer
Buffertemperatuursensor boven
Buffertemperatuursensor beneden
2-wegmotorklep primair circuit
Warmtewisselaar koelwaterbuffer
Koelwaterbuffer
Circulatiepomp koelwaterbuffer
Buffertemperatuursensor boven
53

Diagnose

Pos.

Omschrijving

iE

Buffertemperatuursensor beneden
3-wegmengklep laaghouding/vorstbescherming
Temperatuursensor warmtewisselaar ontdooiing/restwarmte brine uittrede
Temperatuursensor aanvoer NC/AC
Verwarmings-/koelcircuit VC1
Aanvoertemperatuursensor HK1
Temperatuurbewaker VC1
3-wegomschakelklep verwarmen/koelen VC1
CV-pomp VC1
3-wegmengklep VC1
Vochtaanbouwschakelaar VC1
Verwarmings-/koelcircuit VC2
Aanvoertemperatuursensor VC2
Temperatuurbewaker VC2
3-wegomschakelklep verwarmen/koelen VC2
Verwarmingscircuitpomp VC2
3-wegmengklep VC2
Vochtaanbouwschakelaar VC2
Verwarmings-/koelcircuit VC3
Aanvoertemperatuursensor VC3
Temperatuurbewaker VC3
3-wegomschakelklep verwarmen/koelen VC3
Verwarmingscircuitpomp VC3
3-wegmengklep VC3
Vochtaanbouwschakelaar VC3
Warmtewisselaar ontdooiing/restwarmte
Circulatiepomp warmtewisselaar ontdooiing/restwarmte brine
Temperatuursensor lucht/brine-warmtewisselaar lucht uittrede
Temperatuursensor lucht/brine-warmtewisselaar brine intrede
Temperatuursensor lucht/brine-warmtewisselaar brine uittrede
Temperatuursensor warmtewisselaar ontdooiing/restwarmte water uittrede
Temperatuursensor lucht/brine-warmtewisselaar lucht intrede
Temperatuursensor warmtewisselaar ontdooiing/restwarmte brine intrede
Lucht/brine-warmtewisselaar
3-wegmengklep ontdooiing/restwarmte warmtewisselaar brine
Stromingsbewaker ontdooiing/restwarmte warmtewisselaar water
2-wegmotorklep warmtewisselaar ontdooiing/restwarmte water
2-wegmotorklep warmwaterboiler/verwarmingswaterbuffer
2-wegmotorklep restwarmtebron
2-wegmotorklep lucht/brine-warmtewisselaar restwarmte
2-wegmotorklep tapwateropwarming intrede warmtepomp
2-wegmotorklep externe warmteopwekker uittrede
Elektrisch verwarmingselement verwarmingswaterbuffer
2-wegmotorklep verwarmingswaterbuffer intrede
2-wegmotorklep lucht/brine-warmtewisselaar ontdooiing
2-wegmotorklep primair circuit koelen
Circulatiepomp warmtewisselaar ontdooiing/restwarmte water

iT
iZ
iI
q-P
q-Q
q-W
q-E
q-R
q-T
q-Z
w-P
w-Q
w-W
w-E
w-R
w-T
w-Z
e-P
e-Q
e-W
e-E
e-R
e-T
e-Z
r-P
r-Q
r-W
r-E
r-R
r-T
r-Z
r-U
r-I
r-O
rYP
rYW
rYE
rYR
rYT
rYZ
rYU
rYI
rXP
rXQ
t-P
t-E
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Hydraulisch volledig schema voor warmtebron… (vervolg)

Diagnose
Hydraulisch volledig schema voor warmtebron… (vervolg)
Pos.

Omschrijving

z-P

3-wegmengklep hooghouding secundair
Brinesensor opvangbak lucht/brine-warmtewisselaar
Verwarmings-/koelcircuit VC4
Aanvoertemperatuursensor VC4
Temperatuurbewaker VC4
3-wegomschakelklep verwarmen/koelen VC4
CV-pomp VC4
3-wegmengklep VC4
Vochtaanbouwschakelaar VC4

z-Q
u-P
u-Q
u-W
u-E
u-R
u-T
u-Z
o-P
o-Q
o-W
o-E
o-R
o-T
o-Z

Spilverwarming 2-wegmotorklep rYT
Spilverwarming 3-wegmengklep r-T
Spilverwarming 2-wegmotorklep rYR
Spilverwarming 2-wegmotorklep uP
Spilverwarming 2-wegmotorklep t-P
Spilverwarming 2-wegmotorklep rXQ
Spilverwarming 3-wegmengklep iT
Aangestuurde toestand van de kleppen bij levering

Bedrijfstoestanden en actorentests
Zie pagina 11.

Logbestand uitlezen
1. Via FTP met de regeling verbinden:
"ftp://Viessmann:viesstech15@IP-adres van regeling" in Explorer invoeren.

3. Bestand met een tabelcalculatieprogramma (bijv.
Excel) openen.

2. Bestand uit het directory "Hard Disk/Logger/
Log_Datum" naar het bureaublad kopiëren.
Opmerking
De bestanden worden om de 5 seconden geactualiseerd.

Informatie opvragen
Informatie in het functiebereik
In het functiebereik wordt de installatie grafisch
weergegeven, zie pagina 8.
Voor elke installatiecomponent kan meer informatie
worden opgevraagd.

2. Druk op de gewenste installatiecomponenten om
meer informatie hierover te krijgen, bijv. actuele
temperaturen.

Op de volgende toetsen drukken:
voor het startscherm

5839610

1. Evt.
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Diagnose
Informatie opvragen (vervolg)
Informatie in het menu
In het menu kan het volgende worden opgevraagd:
”Bedrijfsinformatie”
”Service-informatie”
”Contactinformatie”
”Toep.grenzen”

■
■
■
■

2.
3. Gewenst menupunt selecteren.

Op de volgende toetsen drukken:
1. Evt.

voor het startscherm

Temperatuursensoren controleren
Alle gebruikte temperatuursensoren zijn Pt1000-sensoren.
De warmtepompregeling meldt temperatuursensorfout
als de gemeten temperatuur niet in het toegelaten
bereik ligt.
Voorbeeld:
Buitentemperatuur boven 100 °C
Foutmeldingen verschijnen ook als een kabelbreuk in
de aansluitkabel aanwezig is of als de weerstand door
vocht en vuil aan de aansluitingen verlaagd wordt.

Te hoge waarden wijzen op een slechte verbinding. Te
kleine waarden wijzen op ongewenste contacten door
vocht of vuil.
Opmerking
De actuele temperatuurwaarden van de temperatuursensoren kunnen ook via het menu ”PLC ”opgevraagd worden: Zie pagina 11.

1. Minstens één van de beide verbindingen tussen
sensor en warmtepompregeling verbreken.

Karakteristiek Pt1000
1600
1500

2. Weerstand van de sensor meten en met karakteristiek vergelijken.

1400

Weerstand in Ω

1300

3. Bij sterke afwijking montage controleren en evt.
sensor vervangen.

1200
1100
1000
900
800
-50
0
50
100
Temperatuur in °C

150

5839610

Afb. 5
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Printplaten en aansluitmogelijkheden
Printplaten en aansluitmogelijkheden

5839610

Aansluit- en bedradingsschema en montage- en
servicehandleiding van de warmtepomp
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Bijlage
Menuoverzicht
Overzicht navigatiebereik
Het navigatiebereik is in elk menu voorhanden.
Afhankelijk van de toestand van uw installatie zijn niet
alle vermelde menu-items beschikbaar.
Startscherm oproepen
Vorige
/ Weergavebereik verplaatsen
Minstens een installatiecomponent is in handmatige werking

”Alarmlijst” oproepen
Grijs:
Geen alarm en geen aanwijzingen
Rood: Alarm
Oranje: Waarschuwing
Blauw: Aanwijzing/vraag
”Informatie” oproepen
Bijkomende gegevens voor installatie en gebruik

Alarmlijst
Bevestigen
Informatie
Bedrijfsinformatie
Werking warmtepomp
Modus
Groepsalarm
EVU-blokk.
Laatste werking
Werk. sinds
Laatste alarm
Service-informatie
Serienummer
Object
Datum inbedrijfstelling
Koudemiddelhoev.
Koudemidd.
Contactinformatie
Contact
Telef.
E-mail

5839610

Toep.grenzen (diagram)
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Bijlage
Menuoverzicht (vervolg)
Overzicht startscherm
Startscherm
Hoofdmenu
Zie hoofdstuk ”Overzicht Hoofdmenu ”
Modus installatie
Auto
Uit

Overzicht Hoofdmenu
Opmerking
Afhankelijk van de uitrusting van uw verwarmingsinstallatie zijn onder
niet alle van de vermelde menuitems beschikbaar.

Gebruikersbeheer
Afmelden

5839610

Aanmeld.
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Bijlage
Menuoverzicht (vervolg)
Gew.wrd
Warmtebron
Koelwaterreservoir
Gew.wrd
Koelcirc.pomp AC
Koelcirc.pomp NC
Pomp parallel
Klep parallel
Dag-/nachtomschakeling koellijn
Koellijn (diagram)
Koelcirc.
Circuit 1, 2, 3, 4
Gew.wrd
Pomp
Klep
Dag-/nachtomschakeling koellijn
Koellijn (diagram)
Verdamper
Pomp verdamper
Klep verdamper
Pomp grondwater
Vermogen volgens BT (bij warmtebron lucht)

Gew.wrd
Warmtepomp
Algemeen
Elektronische expansieklep
Toep.grenzen
Toep.grenzen buiten

Gew.wrd
Warmteput
Condensor
Pomp condensor
Klep condensor
HWP (verwarmingswaterbuffer)
Gew.wrd
Dag-/nachtomschakeling stooklijn
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Stooklijn (diagram)
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Bijlage
Menuoverzicht (vervolg)
Gew.wrd
TWW (tapwaterverwarming)
Gew.wrd
Pomp circulatie
Pomp circulatie
Weekprogramma
Gedw. ladingen
Pomp TWW
Extra verwarm.
Gew.wrd
Pomp
VC
Circuit 1, 2, 3, 4
Gew.wrd
Pomp
Klep
Dag-/nachtomschakeling stooklijn
Stooklijn (diagram)

Gew.wrd
Warmtewinning
Ontdooien
Boiler ontdooien
Pomp
Boiler
Restwarmte
Ontdooien
Gew.wrd
Pomp ontdooiing brine
Pomp ontdooiing water

Tijd/datum
Tijd instellen
Datum instellen

5839610

Datum en tijd activeren
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Bijlage
Menuoverzicht (vervolg)
E-mail
E-mailadres 1
Vertraging verzending
E-mailadres 2
Vertraging verzending
E-mailadres 3
Vertraging verzending
E-mailadres 4
Vertraging verzending
E-mailadres 5
Vertraging verzending

Configuratie
WP (warmtepomp)
Constr.gr.
BW 302.DS090
BW 302.DS110
BW 302.DS140
BW 302.DS180
BW 302.DS230
Gassensor
Ja/Nee
Onafh. aansturing
Ja/Nee
WQ (warmtebron)
Warmtebron
Aardsonde
Grondwater
Afwarmte
Lucht
Spreiding pomp verdamper
Ja/Nee
Vorst pomp verdamper
Ja/Nee
Laag houd.
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Ja/Nee
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Bijlage
Menuoverzicht (vervolg)
Configuratie
KD (condensor)
Behoud condensor
Ja/Nee
Spreiding
Ja/Nee
HWP (verwarmingswaterbuffer)
Verwarmingswarmwater
Ja/Nee
Gew.wrd
Fix
Buitentemperatuur
BUS
4..20mA
Elektr. verw.element
Ja/Nee
WW (warm water)
Warm water
Ja/Nee
Opties
Normaal
Verswaterstation
Elektr. verw.element
Ja/Nee
Pomp circulatie
Ja/Nee
ZH (olie-/gasketel)
Extra verwarm.
Ja/Nee
Verwarmingswarmwater
Ja/Nee
Warm water
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Ja/Nee
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Bijlage
Menuoverzicht (vervolg)
Configuratie
KWP (koelwaterreservoir)
Koelwaterreservoir
Ja/Nee
Gew.wrd
Fix
Buitentemperatuur
BUS
4..20mA
Opties
Active/natural cooling
Natural cooling
Parallel
RW (restwarmte)
Restwarmte
Ja/Nee
Opties
Warmtebron
Retourkoel.
Warmtebron en retourkoeler
VK/KC (verwarmings-/koudecircuit)
Verw./koelcirc. 1/2/3/4
Verw. Ja/Nee
Koelen Ja/Nee
Geregeld Ja/Nee
Gew. aanvoertemperatuur VC1/2/3/4/KC1/2/3/4
Fix
Buitentemperatuur
Activeren (invoer wordt overgenomen)

PLC
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Digitale en analoge in- en uitgangen beheren, zie pagina 11.
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Bijlage
Toelichtingen
Koellijn

15.0 °C

17.0 °C
25.0 °C

13.0 °C

15.0 °C

10.0 °C

12.0 °C
5.0 °C
7.0 °C

5.0 °C
-8.0 °C

Afb. 6

0.0 °C

10.0 °C

20.0 °C

Voorbeeld

A Gewenste temperatuur koelen dag
B Minimale gewenste temperatuur (bij erg hoge bui-

D Gewenste temperatuur koelen nacht
E Buitentemperaturen

tentemperatuur)
C Maximale gewenste temperatuur (bij erg lage bui-

tentemperatuur)

Stooklijn

35.0 °C

33.0 °C
30.0 °C

30.0 °C

28.0 °C

25.0 °C

23.0 °C
20.0 °C

20.0 °C

18.0 °C
-8.0 °C

Afb. 7

0.0 °C

10.0 °C

20.0 °C

Voorbeeld

A Gewenste temperatuur verwarmen dag
B Minimale gewenste temperatuur (bij erg hoge bui-

D Gewenste temperatuur verwarmen nacht
E Buitentemperaturen

tentemperatuur)
C Maximale gewenste temperatuur (bij erg lage bui-

tentemperatuur)
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”Antiblokkeerbesch.”
Circulatiepompen kunnen na langere stilstand vast
komen te zitten.

De antiblokkeerbescherming schakelt de circulatiepomp voor op bepaalde tijdstippen even in.
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Bijlage
Toelichtingen (vervolg)
Waarde

Beschrijving

Weekdag

”Ma” tot ”Zo”

Weekdag waarop de circulatiepomp ingeschakeld
wordt.

Tijd

Uu:mm uur

Uur waarop de circulatiepomp ingeschakeld wordt.

Duur

min

Duur van de pomplooptijd

5839610

Parameter
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Verklaringen
Conformiteitsverklaring
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Montage- en serviceaanwijzing van de betreffende warmtepomp.
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