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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 materiele schade en schade aan het
milieu.

De buitenunit bevat licht ontvlambaar
koudemiddel van de veiligheidsgroep A3
conform ISO 817 en ANSI/ASHRAE
standaard 34.

Doelgroep

2

Elektrische werkzaamheden mogen
alleen door elektromonteurs worden
uitgevoerd.
■ Voor de eerste inbedrijfstelling moeten
alle veiligheidsrelevante punten door
de betreffende gecertificeerde vakkrachten worden gecontroleerd.
De eerste inbedrijfstelling moet door de
fabrikant van de installatie of een door
de fabrikant aangewezen vakman worden uitgevoerd.
■
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Deze handleiding is uitsluitend bedoeld
voor erkende installateurs.
■ Werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit met brandbare koudemiddelen van de veiligheidsgroep A3 mogen
enkel door vakkrachten worden uitgevoerd die daartoe bevoegd zijn. Deze
vakkrachten moeten conform EN 378
deel 4 of de IEC 60335-2-40, paragraaf HH opgeleid zijn. Het bekwaamheidsbewijs van een industrie geaccrediteerde instantie is vereist.
■ Soldeerwerken aan het koelcircuit
mogen enkel door vakkrachten worden
uitgevoerd die conform ISO 13585 en
AD 2000, merkblad HP 100R gecertificeerd zijn. En enkel door deskundigen,
die voor de uit te voeren werken
gekwalificeerd en gecertificeerd zijn.
De werkzaamheden moeten binnen
het verworven toepassingsspectrum
liggen en conform de voorgeschreven
procedure worden uitgevoerd.
Voor soldeerwerken aan verbindingen
van accumulator is bijkomend de certificering van personeel en werkprocedure door een genotificeerde instantie
volgens druktoestelrichtlijn
(2014/68/EU) vereist.

Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsinstructies (vervolg)
In aanmerking te nemen voorschriften
De nationale installatievoorschriften
■ De ARBO voorschriften
■ De wettelijke milieuvoorschriften
■ Wettelijke voorschriften van de druktoestellen:
Druktoestelrichtlijn 2014/68/EU
■ EN, NEN, VEWIN voorschriften, het
bouwbesluit en eventuele lokale voorschriften
■

Uniforme nationale veiligheidsbepalingen
■ Geldende verordeningen en richtlijnen
voor werking, onderhoud, instandhouding, reparatie en de veiligheid van
koel-, airco- en warmtepompinstallaties, die brandbaar en explosief koudemiddel bevatten.

■

Veiligheidsinstructies voor werkzaamheden aan de installatie
De buitenunit bevat het brandbaar koudemiddel R290 (propaan C3H8). Bij een
lek kan door lekkend koudemiddel met
de omgevingslucht een brandbare of
explosieve atmosfeer ontstaan. In
onmiddellijke omgeving van de buitenunit is een veiligheidszone bepaald
waarin bij werkzaamheden aan het toestel bijzondere regels van toepassing
zijn.
Werkzaamheden in de veiligheidszone
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Gevaar
Explosiegevaar: bij lekkend koudemiddel kan met de omgevingslucht
een brandbare of explosieve atmosfeer ontstaan.
Brand en explosie in de veiligheidszone door volgende maatregelen
vermijden:

Ontstekingsbronnen uit de buurt houden, bijv. open vlammen, hete oppervlakken, niet ontstekingsbronvrije elektrische toestellen, mobiele eindapparaten met geïntegreerde accu (bijv. mobiele telefoons, fitnesshorloges enz.).
■ Toegestane werktuigen:
Alle werktuigen voor de werkzaamheden in de veiligheidszone moeten conform de geldige normen en voorschriften voor koudemiddel van de veiligheidsgroepen A2L en A3 zijn gedimensioneerd en beschermd zijn tegen
explosie, bijv. borstelloze machines
(accuschroevendraaier), afzuigtoestellen, afvoerreservoirs, monteurhulpmiddelen, vacuümpompen, afvoergeschikte slangen, mechanische werktuigen uit vonkvrij materiaal enz.
Opmerking
De werktuigen moeten ook voor de
gebruikte drukbereiken geschikt zijn.
Werktuigen moeten zich in een correcte en onderhouden toestand bevinden.
■ De gebruikte elektrische bedrijfsmiddelen moeten aan de vereisten inzake
explosieve bereiken, zone 2 voldoen.
■ Geen brandbare stoffen gebruiken,
bijv. sprays of andere brandbare gassen.
■
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Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsinstructies (vervolg)
Statische oplading afvoeren: voor de
werkzaamheden geaarde objecten,
bijv. verwarmings- of waterbuizen, aanraken.
■ Veiligheidsvoorzieningen niet verwijderen, blokkeren of overbruggen.
■ Geen wijzigingen uitvoeren:
Buitenunit, toevoer-/afvoerleidingen,
elektrische aansluitingen/kabels en de
omgeving niet veranderen. Geen componenten of beveiligingszegels verwijderen.

Gevaar
Hete oppervlakken en media kunnen brandwonden of verbrandingen
veroorzaken. Koude oppervlakken
kunnen bevriezingen veroorzaken.
■ Het toestel voor onderhouds- en
servicewerkzaamheden uitschakelen en laten afkoelen of opwarmen.
■ Hete en koude oppervlakken aan
toestel, armaturen en buizen niet
aanraken.

■

Werkzaamheden aan de installatie
Binnenunit en buitenunit spanningsvrij
schakelen, bijv. aan de afzonderlijke
zekeringen of een hoofdschakelaar.
Installatie op aanwezige spanning controleren.
Opmerking
Bovenop het stroomcircuit van de
regeling kunnen meerdere laststroomcircuits aanwezig zijn.
Gevaar
Het aanraken van stroomgeleidende componenten kan tot
gevaarlijke letsels leiden. Sommige componenten op printplaten
hebben na uitschakelen van de
netspanning nog 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.

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.

Werkzaamheden aan het koelcircuit
Het koudemiddel R290 (propaan) is een
luchtverdrongen, kleurloos, brandbaar,
geurloos gas en vormt met lucht ontplofbare mengsels.
Afgezogen koudemiddel moet door
geautoriseerde vakbedrijven deskundig
worden afgevoerd.
Voor begin van de werkzaamheden aan
het koelcircuit volgende maatregelen uitvoeren:
■ Koelcircuit op dichtheid controleren.
■ Zeer goed ver- en ontluchting bijzonder
in het bodembereik verzekeren en tijdens de duur van de werkzaamheden
behouden.
■ Omgeving van het werkgebied beveiligen.
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Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsinstructies (vervolg)
Volgende personen op de hoogte brengen van het type uit te voeren werkzaamheden:
– Het volledig onderhoudspersoneel
– Alle personen die verblijven in de
nabije omgeving van de installatie.
■ De onmiddellijke omgeving van de
warmtepomp onderzoeken op brandbare materialen en ontstekingsbronnen:
Alle brandbare materialen en ontstekingsbronnen verwijderen.
■ Voor, tijdens en na de werkzaamheden
de omgeving met een voor R290
geschikte, explosiebeschermde koudemiddeldetector op ontsnappend koudemiddel controleren.
Deze koudemiddeldetector mag geen
vonken opwekken en moet gepast
afgedicht zijn.
■ In volgende gevallen moet een CO - of
2
poederblusser beschikbaar zijn:
– Koudemiddel wordt afgezogen.
– Koudemiddel wordt bijgevuld.
– Soldeer- of laswerken worden uitgevoerd.
■ Rookverbodteken aanbrengen.

Gevaar
Ontsnappend koudemiddel kan
brand en explosies veroorzaken
met zeer ernstige verwondingen en
zelfs de dood als gevolg.
■ Met koudemiddel gevuld koelcircuit niet aanboren of aanbranden.
■ Schraderkleppen van het koelcircuit niet bedienen, zonder dat een
vularmatuur of een afzuigtoestel
aangesloten is.
■ Maatregelen treffen tegen elektrostatische oplading.
■ Niet roken! Open vuur en vonkvorming vermijden. Nooit schakelaar
van licht en elektrische toestellen
bedienen.
■ Componenten, die koudemiddel
bevatten en hebben bevat, conform de geldige voorschriften en
normen op goed geventileerde
plaatsen opslaan, transporteren
en kenmerken.
Gevaar
Rechtstreeks contact met vloeibaar
en gasvormig koudemiddel kan leiden tot zware gezondheidsschade,
bijv.bevriezingen en/of verbrandingen. Bij het inademen bestaat verstikkingsgevaar.
■ Rechtstreeks contact met vloeibaar en gasvormig koudemiddel
vermijden.
■ Persoonlijke veiligheidsbescherming voor de omgang met vloeibaar en gasvormig koudemiddel
dragen.
■ Koudemiddel niet inademen.
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Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsinstructies (vervolg)
Gevaar
Koudemiddel staat onder druk:
mechanische belasting van leidingen en componenten kan lekken
aan het koelcircuit als gevolg hebben.
Geen lasten op de leidingen en
componenten aanbrengen, bijv. leunen of neerleggen van werktuigen.

Installatie
Antivries

!

Gevaar
Hete en koude metalen oppervlakken van het koelcircuit kunnen bij
huidcontact leiden tot brandwonden
of bevriezingen.
Persoonlijke beschermende uitrusting ter bescherming tegen brandwonden of bevriezingen dragen.

!

Opgelet
Bij het wegnemen van koudemiddel
kunnen hydraulische componenten
bevriezen.
Vooraf verwarmingswater uit de
warmtepomp aflaten.

Elektrische verbindingskabels
Gevaar
Door korte elektrische kabels kan
bij lekkage aan het koelcircuit gasvormig koudemiddel binnen in het
gebouw geraken.
Min. lengte van de elektrische verbindingskabels tussen binnen- en
buitenunit: 3 m
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.
■ Geen reparaties aan de inverter
uitvoeren. In geval van een defect
de inverter vervangen.
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Gevaar
Door schade aan het koelcircuit kan
koudemiddel in het hydraulisch systeem geraken.
Na het voltooien van de werkzaamheden het hydraulisch systeem
deskundig ontluchten. Hierbij voor
voldoende ventilatie van de kamers
zorgen.

Opgelet
Door vorst kan schade aan de
warmtepomp ontstaan.
■ Alle hydraulische kabels isoleren.
■ Om de vorstbeschermingsfunctie
te activeren, voor het vullen van
het secundaire circuit de warmtepomp elektrisch aansluiten. Spanningstoevoer inschakelen. Netschakelaar op de binnenunit
inschakelen.
■ Secundair circuit enkel met
geschikt vulwater conform
VDI 2035 vullen, niet met media
antivries bevatten.
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Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsinstructies (vervolg)
Extra componenten, reserveonderdelen en slijtagegevoelige onderdelen
Opgelet
Reserveonderdelen en slijtende
onderdelen die niet samen met de
installatie getest zijn, kunnen het
goed functioneren beïnvloeden. De
inbouw van niet toegelaten componenten alsmede niet-goedgekeurde
wijzigingen kunnen de veiligheid
beïnvloeden en de garantie beperken.
Bij vervanging uitsluitend originele
onderdelen van Viessmann of door
Viessmann goedgekeurde onderdelen gebruiken.

6179019
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Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsinstructies (vervolg)
Veiligheidsinstructies voor de werking van de installatie
Gedrag bij lekkage van koudemiddel
Gevaar
Lekkend koudemiddel kan tot brand
en explosies leiden, die ernstige letsels tot zelfs de dood tot gevolg
hebben. Bij het inademen bestaat
verstikkingsgevaar.
■ Zeer goede ver- en ontluchting bijzonder in de bodem van de buitenunit verzekeren.
■ Niet roken! Open vuur en vonkvorming vermijden. Nooit schakelaar
van licht en elektrische toestellen
bedienen.
■ Personen verwijderen uit de gevarenzone.
■ Stroomtoevoer voor alle installatiecomponenten vanuit veilige
instantie onderbreken.
■ Ontstekingsbronnen verwijderen
uit de gevarenzone.
■ Installatie-exploitant op de hoogte
brengen dat voor de duur van de
instandhouding geen ontstekingsbron in de gevarenzone mag worden gebracht.
■ Voor de instandhouding geautoriseerde vakkracht daartoe de
opdracht geven.
■ Installatie pas na de instandhouding weer in bedrijf stellen.

Wat te doen bij wateruittrede uit het
toestel
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.
Gedrag bij bevriezen van de buitenunit

!

Opgelet
Ijsvorming in de condenswaterbak
en in het ventilatorenbereik van de
buitenunit kan toestelschade als
gevolg hebben.
Hierbij op het volgende letten:
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Gevaar
Rechtstreeks contact met vloeibaar
en gasvormig koudemiddel kan leiden tot zware gezondheidsschade,
bijv.bevriezingen en/of verbrandingen. Bij het inademen bestaat verstikkingsgevaar.
■ Rechtstreeks contact met vloeibaar en gasvormig koudemiddel
vermijden.
■ Koudemiddel niet inademen.
8

Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsinstructies (vervolg)
Geen mechanische voorwerpen/hulpmiddelen voor het verwijderen van ijs
gebruiken.
■ Voor het gebruik van elektrische verwarmingsapparaten, koelcircuit met
geschikt meetapparaat op dichtheid
controleren.
– Het verwarmingsapparaat mag geen
ontstekingsbron hebben.
– Het verwarmingsapparaat moet voldoen aan de eisen van
EN 60335-2-30.
■ Als de buitenunit regelmatig bevriest
(bijv. in vorstrijke regio’s met veel
nevel), voor koudemiddel R290
geschikte ventilatorringverwarming
(accessoires) of elektrische begeleidende verwarming in de condenswaterbak (accessoires of af fabriek
gemonteerd) installeren.
■

Veiligheidsinstructies voor de opslag van de buitenunit
De buitenunit is af fabriek gevuld met
koudemiddel R290 (propaan).
Gevaar
Lekkend koudemiddel kan tot brand
en explosies leiden, die ernstige letsels tot zelfs de dood tot gevolg
hebben. Bij het inademen bestaat
verstikkingsgevaar.
Buitenunit enkel onder de volgende
omstandigheden opslaan:

Temperatuurbereik voor de opslag:
–25 °C tot 70 °C
■ Buitenunit enkel in de beschermende
verpakking af fabriek opslaan.
■ Buitenunit tegen beschadiging
beschermen.
■ Het max. aantal buitenunits, die samen
op een plaats mogen worden opgeslagen, is door de plaatselijke bepalingen
geregeld.
■

Voor de opslag moet een concept voor
explosiebescherming aanwezig zijn.
■ Voor voldoende ventilatie van de
opslagplaats zorgen.
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Informatie
Verwijdering van de verpakking

Informatie

Verpakkingsafval volgens de wettelijke bepalingen als
afval verwijderen.

Pictogrammen
Symbolen in deze handleiding
Symbool

Betekenis
Verwijzing naar ander document met bijkomende informatie

1.

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

De werkwijze voor eerste inbedrijfstelling, inspectie en
onderhoud zijn in het hoofdstuk ”Eerste inbedrijfstelling, inspectie en onderhoud” samengevat en als volgt
aangeduid:
Symbool

Betekenis
bij de eerste inbedrijfstelling vereiste handelingen
niet vereist bij eerste inbedrijfstelling

Waarschuwing voor materiële schade en
schade aan het milieu

bij de inspectie vereiste handelingen
niet vereist bij inspectie

Bereik onder spanning

Goed voor opletten.

■

■
■

■

bij onderhoud vereiste handelingen
niet vereist bij onderhoud

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

Onderdeel deskundig als afval verwijderen.

6179019

Onderdeel bij geschikt verzamelpunt afgeven. Onderdeel niet met het huisvuil meegeven.
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Informatie
Pictogrammen (vervolg)
Symbolen aan de warmtepomp

Informatie

Symbool

Betekenis
Waarschuwing voor ontvlambare stoffen
(ISO 7010 - W021)
Bedieningshandboek in acht nemen
(ISO 7000 - 0790)
Gebruiksaanwijzing/bedieningshandleiding
in acht nemen (ISO 7000 - 1641)
Service-indicatie:
Nakijken in het bedieningshandboek
(ISO 7000 - 1659)

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 gebruikshandleidingen.
Afhankelijk van de uitvoering kan het toestel uitsluitend
voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
■ Ruimteverwarming
■ Ruimtekoeling
■ Tapwaterverwarming

Verkeerd gebruik van het toestel respectievelijk ondeskundige bediening (bijvoorbeeld wanneer de gebruiker
het toestel opent) is verboden en leidt tot aansprakelijkheidsuitsluiting. Wanneer wijzigingen aangebracht
worden aan de componenten, wordt dit gezien als verkeerd gebruik.
Opmerking
Het toestel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk
gebruik, d.w.z. dat ook niet geïnstrueerde personen
het apparaat veilig kunnen bedienen.

Met bijkomende componenten en accessoires kan de
functieomvang uitgebreid worden.
Het gebruik in bedrijven of industrie voor een ander
doel als voor de verwarming/koeling van ruimtes of
voor tapwaterverwarming geldt als niet volgens de
voorschriften.

Productinformatie
Opbouw en functies
Koelcircuit
Het koelcircuit werkt met het koudemiddel R290 (propaan).
Alle componenten van het koelcircuit bevinden zich in
de buitenunit, inclusief de koelcircuitregelaar met 2
elektronische expansiekleppen. Afhankelijk van de
bedrijfsvoorwaarden wordt de prestatie van de compressor via een inverterregeling aangepast.
Voor de kamerkoeling gebeurt een elektronisch
gestuurde omkeer van de koudemiddel-stroomrichting
binnen het koelcircuit.
6179019

Vitocal 250-AH is een lucht/water-warmtepomp in
monoblock-uitvoering met hydraulische hybride interface op de binnenunit.
Via deze hybride interface kan een externe warmteomzetter als bijkomende warmtebron worden aangesloten, bijv. olie-/gas-verwarmingsketel.
Voor de kamerverwarming en de tapwateropwarming
kunnen beide warmtebronnen worden ingeschakeld,
zowel afzonderlijk, alsook gelijktijdig. Welke warmtebron net ingeschakeld wordt, hangt af van de betreffende bedrijfssituatie.
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Informatie

Hydraulisch systeem

Warmtepompregeling met Hybrid Pro Control

Binnenunit en buitenunit zijn hydraulisch met elkaar
verbonden.
De hydraulische componenten voor de kamerverwarming en kamerkoeling bevinden zich in de binnenunit.
Voor de toevoer van de verwarmings-/koelcircuits is
1 hoog-efficiënte circulatiepompen ingebouwd.
Met de geïntegreerde 4/3-weg-klep wordt tussen
kamerverwarming, tapwateropwarming en ontdooien
geschakeld. De voor het ontdooien van de verdamper
vereiste warmte stelt de in de binnenunit geïntegreerde buffer ter beschikking. Via de 4/3-weg-klep
wordt ook de functie van een overstortklep voor het
verzekeren van het minimum installatiedebiet gerealiseerd.

De in de binnenunit ingebouwde warmtepompregeling
met Hybrid Pro Control controleert en regelt de volledige installatie.
De verschillende warmtebronnen kunnen efficiënt worden gebruikt, naar keuze uit ecologische of economische oogpunten.
De communicatie tussen binnen- en buitenunit gebeurt
via CAN-BUS.
De externe warmteomzetter wordt ofwel via een potentiaalvrij contact en/of via een gelijkspanningssignaal (0
tot 10 V) aangestuurd.
Typeplaatje
A

De verwarmingswateraanvoer van de externe warmteomzetter wordt via de geïntegreerde 3/2-wegmengklep
in de installatieaanvoer toegevoerd.
Installaties zonder externe verwarmingswaterbuffer
De warmtepomp verwarmt of koelt 1 verwarmings-/
koelcircuit zonder mengklep.
De regeling van de aanvoertemperatuur gebeurt via de
modulatie van de warmtepomp en via de bijmenging
van de externe warmteomzetter.

Afb. 1
A Typeplaatje en QR-code voor toestelregistratie

Installatie met externe verwarmingswaterbuffer
De warmtepomp verwarmt tot en met 4 verwarmingscircuits: 1 verwarmingscircuit zonder en max. 3 verwarmingscircuits met mengklep

De QR-code met aanduiding ”i” bevat de toegangsgegevens voor het registratie- en productinformatieportaal. Zodat via de QR-code bijv. het 16-delige fabricagenummr kan worden opgevraagd.

Type-overzicht
Type

Verwarmings-/koelcircuits
Interne hydraulica

Nominale spanning

Verwarming condenswaterbak

Externe buffer

HAWO-AC 252.A

1

1 tot 4

230 V~

400 V~

—

HAWO-M-AC 252.A

1

1 tot 4

230 V~

230 V~

—

HAWO-AC-AF 252.A

1

1 tot 4

230 V~

400 V~

X

HAWO-M-AC-AF 252.A

1

1 tot 4

230 V~

230 V~

X

Regeling/elektronica binnenunit
Buitenunit

Installatievoorbeelden

6179019

Beschikbare installatievoorbeelden: zie
www.viessmann-schemes.com.
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Informatie

Productinformatie (vervolg)

Informatie
Productinformatie (vervolg)

Informatie over reserveonderdelen vindt u op
www.viessmann.com/etapp of in de Viessmann-app
voor reserveonderdelen.

6179019

Informatie

Lijsten met reserveonderdelen
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Montagehandleiding
Eisen aan de door de installateur verzorgde aansluitingen

ML

K

150

N

Montage

Binnenunit

11

360

55

1030

600
406

8
63
138
FGH
a

A B C DE
80
135
190
245
300
410
465
520

L
KN
BDG
ACEFH

Afb. 2

6179019

a

Min. montagehoogte
Hangt ervan af of de bedieningseenheid bovenaan
of onderaan wordt gemonteerd.
A Retour externe warmteomzetter (verwarmingswateruitlaat), aansluiting Cu 28 x 1,0 mm
B Aanvoer externe warmteomzetter (verwarmingswaterinlaat), aansluiting Cu 28 x 1,0 mm
C Aanvoer verwarmingscircuit 1, aansluiting Cu 28 x
1,0 mm

D Aanvoer warmwaterboiler (aan verwarmingswater-

zijde), aansluiting Cu 22 x 1,0 mm
E Aanvoer buitenunit (verwarmingswaterinlaat binn-

nunit), aansluiting Cu 28 x 1,0 mm
F Retour buitenunit (verwarmingswateruitlaat bin-

nenunit), aansluiting Cu 28 x 1,0 mm
G Retour warmwaterboiler (aan verwarmingswater-

zijde), aansluiting Cu 22 x 1,0 mm
17

Montagehandleiding
Eisen aan de door de installateur verzorgde… (vervolg)
H Retour verwarmingscircuits 1, aansluiting Cu 28 x

L Aansluitkast 230 V~
M Afvoerslang veiligheidsklep
N Aansluitbus laagspanning < 42 V

1,0 mm
K Aansluitbussen laagspanning < 42 V
Opmerking
Min. montagehoogte: zie hoofdstuk ”Binnenunit monteren”, ”Minimummontagehoogtes” op pagina 36.

526

D
C

451

390
558

40

104

600

B
A

88

221

60

E

418
926

1144

600

1382
705
E

A B C D

Afb. 3
A Aanvoer buitenunit (verwarmingswateruitlaat):

stekkerverbinding voor Cu 28 x 1,0 mm
B Retour buitenunit (verwarmingswaterinlaat): stekkerverbinding voor Cu 28 x 1,0 mm
C Stekker netaansluitkabel

D Stekker CAN-BUS-communicatiekabel (toebeho-

ren)
E Condenswaterafvoer

6179019

Montage

Buitenunit
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Montageverloop
Buitenunit monteren
Transport

!

Opgelet
Sterke inclinatie van de buitenunit leidt tot toestelschade.
■ Max. kantelhoek: 45°
■ Na het transport minstens 30 min tot de inbedrijfstelling wachten.

Transport met draaghulpmiddelen
Gevaar
Bij beschadiging van de draaghulpen kan de
buitenunit naar beneden vallen. Bij beschadiging
van het koelcircuit bestaat explosie- en verstikkingsgevaar.
■ Draaghulpen voor het transport op beschadiging controleren.
■ Gewicht van de buitenunit in acht nemen: zie
hoofdstuk ”Gewichten van de buitenunits”.
Buitenunit met de draaghulpen optillen en transporteren. Hierbij veiligheidshandschoenen dragen.
De draaghulpen bevinden zich telkens in de montagerail onder de buitenunit. Op basis van de ongelijke
gewichtsverdeling zijn aan de rechter montagerail
4 draaghulpen aangebracht.

Opgelet
Krassen op de oppervlaklaag leiden tot corrosie.
■ Verpakking van de buitenunit pas na het transport verwijderen.
■ De buitenunit tegen rechtstreeks contact met
werktuigen en transportmiddelen beschermen,
bijv. met cartonage of noppenfolie.

6179019

!

Opgelet
Stoten, druk- en trekbelasting kunnen leiden tot
toestelschade.
■ Toestelbovenzijde, front en zijwanden, alsook
de verdamper aan de toestelachterzijde niet
belasten.
■ Om het luchtuitlaatrooster niet te beschadigen,
steekkar steeds aan de achterzijde van de buitenunit plaatsen.
Hierbij de verdamper niet beschadigen.

!
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Montage

Gevaar
De buitenunit is met het koudemiddel R290 (propaan) gevuld: mechanische belasting kan leiden
tot lekkages aan het koelcircuit. Bij ontsnappen
van koudemiddel bestaat explosie- en verstikkingsgevaar.
■ Vibraties tijdens het transport vermijden.
■ Buitenunit na het transport voorzichtig erop
plaatsen.
■ De verdamper aan de achterzijde van de buitenunit voor het transport tegen mechanische
belasting beschermen, bijv.met cartonage of
noppenfolie.
■ Toestellen met transportschade mogen niet in
gebruik genomen worden.

Montageverloop
Buitenunit monteren (vervolg)
1.

6x

A
2.

Montage

6x

Afb. 4

6179019

A Draaghulp

20

Montageverloop
Buitenunit monteren (vervolg)
Draaghulpen demonteren
Alle draaghulpen na het transport demonteren.

3.

4x
2.

4x

Montage

1.

6x

Afb. 5

6179019

Montage-instructies
Vloermontage

Wandmontage

In het bijzonder bij moeilijke klimatologische omgeving
(vriezen, sneeuw, vochtigheid) is een afstand tot de
ondergrond van minstens 300 mm vereist.
■ Buitenunit met consoles voor vloermontage (accessoires) op een betonfundament bevestigen.
Voor de bevestiging van de console op het fundament vloerankers met trekkracht van minstens
2,5 kN gebruiken.
■ Als de consoles niet kunnen worden gebruikt, buitenunit met dempingssokkel (accessoires) op een
betonfundament met een hoogte van ≥ 250 mm
opstellen.
Als de buitenunit onder sneeuwvrije overdekkingen
(bijv. carport) gemonteerd wordt, mag ook een lagere
sokkel worden gebruikt.
■ Gewicht van de buitenunit in acht nemen: zie hoofdstuk ”Gewichten van de buitenunits”.

■
■

Consoleset voor wandmontage (accessoire) gebruiken.
De wand moet aan de statische vereisten voldoen.
Geschikt bevestigingsmateriaal gebruiken, afhankelijk van de wandopbouw.

Montage op platte daken
Opmerking
Door de hogere statische belastingen (dak-/windbelasting) en de hogere geluidseisen bij montage op platte
daken moet een beroep gedaan worden op vakplanners voor de statica en geluidsconcepten.
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Montageverloop

Bij de montage van de buitenunit op een plat dak o. a.
bijkomend op de vereisten bij vloer- en wandmontage
volgende planmatige maatregelen in acht nemen:
■ Door de hogere montagepositie bij de platdakmontage verspreiden de bedrijfsgeluiden van de buitenunit sterker dan bij de montage op de vloer. Dakoppervlakken zijn normaliter geluidsharder dan bodemoppervlakken.
Om geluidsoverlast te vermijden, buitenunit met voldoende afstand tot naburige gebouwen monteren.
Evt. geschikte maatregelen tot geluidsvermindering
voorzien.Geluidsreflectie op de gebouwoppervlakken
bij het in aanmerking nemen van de geluidsverspreiding in acht nemen: zie planningshandleiding.
■ Evt. moet de installateur maatregelen voor windbescherming voorzien, bijv. platen of wanden.
■ Controleren of de bouwhoogte van de buitenunit de
toegestane gebouwhoogte niet overschreden wordt,
bijv. conform bebouwingsplan.
■ Voor service en onderhoud eenvoudige toegang tot
de buitenunit het hele jaar door mogelijk maken. Voldoende onderhoudsvlakken voorzien.
Geschikte bescherminrichtingen monteren, bijv.
ankerpunten.
■ We adviseren de montage van de warmtepomp op
gewapend beton.
■ Montage op platte daken met een laag oppervlaktegewicht (bijv. daken van houten spanten of trapeziumvormige platen) is niet toegelaten.
■ Bij de platdakmontage kunnen afhankelijk van de
windlastzone en de gebouwhoogte aanzienlijke
windlasten optreden. De subconstructie van een vakplanner conform DIN 1991-1-4 laten dimensioneren.
■ Bij de statica en de bevestiging van de buitenunit
moet met de hogere dak- en windbelasting rekening
gehouden worden.
Plaatsing
■
■

■

■

■
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De buitenunit enkel in open lucht opstellen, conform
EN 378-3:2016.
Het koelcircuit in de buitenunit bevat licht ontvlambaar koudemiddel van de veiligheidsgroep A3 conform ANSI/ASHRAE standaard 34.
Daarom is in onmiddellijke omgeving van de buitenunit een veiligheidszone bepaald waarin bijzondere
vereisten gelden: zie hoofdstuk ”Veiligheidszone”.
Beslist de gegevens van de geluidsproductie respecteren.
De eisen van het geluid in iedere situatie naleven.
Bij de opstelling van de warmtepomp op het grondstuk moet rekening gehouden worden met de afstanden tot het naburige grondstuk conform de geldende
nationale verordening.
Niet met de uitblaaszijde naar de huisgevel gericht of
tegen de hoofdwindrichting installeren.

■

■

■

■

Bij het ontdooien ontsnapt uit de luchtuitlaatopeningen van de buitenunit koele damp. Bij de opstelling
(keuze van de plaats, uitlijning van de warmtepomp)
moet met die stoomvorming rekening worden gehouden.
Wanddoorvoeren en beschermbuizen voor de
hydraulische en elektrische verbindingsleidingen
zonder profielstukken en richtingsveranderingen uitvoeren.
Alle wanddoorvoeren gasdicht uitvoeren. Dit omvat
ook wanddoorvoeren, die in de veiligheidszone
onder aardbodem liggen.
Voorzieningen ter bescherming van de buitenunit
tegen mechanische beschadiging voorzien, bijv.
botsbescherming voor speelballen.
Milieu- en weersinvloeden bij het kiezen van de
opstelplaats in acht nemen, bijv. hoogwater, wind,
sneeuw, ijsbreuk enz. Evt. passende veiligheidsvoorzieningen installeren.

Opstelling in garages, parkeergarages en parkeerplaatsen:
■ Voor de montage moet voor het optredende geval
worden verduidelijkt of de montage conform de in
deze plaats geldende garage- en stelplaatsverordeningen (GaStellV, GaStplVO, BetrVO) toegestaan is.
■ Installaties met koudemiddelen van de veiligheidsgroep A3 met een botsbescherming voorzien. Deze
botsbescherming zo plaatsen dat een botsing van
een voertuig met de geldende maximale snelheid
niet tot een beschadiging van het koelcircuit leidt.
■ Veiligheidszone van de buitenunit met verbodsborden voor ontstekingsbronnen markeren.
■ De opstelling in ondergrondse garages is niet toegestaan.
Opstelling in kuststreken: afstand < 1000 m
■ In kuststreken verhogen zout- en zandpartikels in de
lucht de corrosiewaarschijnlijkheid:
De warmtepomp op een tegen directe zeewind
beschermde plaats opstellen.
■ Evt. door de installateur te voorziene windbescherming voorzien. Hierbij de minimumafstanden tot de
warmtepomp behouden: zie volgend hoofdstuk.
Weersinvloeden
■
■

Bij montage op winderige plaatsen: windbelasting in
acht nemen.
Buisleidingen aan de buitenlucht buiten de console
voor vloermontage (accessoires) met een voldoende
dikke isolatie conform gebouwenergiewet (GEG)
voorzien: zie volgende tabel.
binnen-7 buis- Min. dikte isolatielaag met
λ = 0,035 W/(m·K)
leiding
≤ 22 mm

40 mm

> 22 mm
λ Warmtegeleidingsvermogen

60 mm
6179019

Montage

Buitenunit monteren (vervolg)

Montageverloop
Buitenunit monteren (vervolg)

■
■

Als designbekleding voor console voor vloermontage
(accessoires) wordt gebruikt:
Bij buisleidingen binnen de console de bijgevoegde
isolatie gebruiken.
Buitenunit in de bliksembeveiliging integreren.
Bij het ontwerp van een weerbescherming of behuizing rekening houden met de warmteopname (verwarming) en warmteafgifte (koeling) van het apparaat.

Contactgeluid en trillingen tussen het gebouw en
de buitenunit ontkoppelen
■
■

■

Condenswater
■

In gebieden waar de buitentemperatuur vaak onder
0 °C ligt, adviseren wij een elektrische extra verwarming (accessoire) voor de condenswaterbak van de
buitenunit te monteren. Bij de types ...-AF is een elektrische extra verwarming af fabriek gemonteerd.
Vloermontage:
Zorgen voor vrije condenswaterafvoer.
Condenswater in een kiezelbed of in een lagere sijpellaag laten sijpelen of via het afwateringssysteem
afvoeren: zie pagina 26 en 27.
Gevaar
Als koudemiddel in het afwateringssysteem
geraakt (bijv. bij een lek in het koelcircuit),
bestaat explosiegevaar.
Condenswaterafvoer enkel via een sifon op
het afwateringssysteem aansluiten.

■
■

■

Elektrische verbindingskabels binnen-/buitenunit
trekvrij leggen.
Montage alleen aan wanden met groot oppervlaktegewicht (> 250 kg/m2), niet op snelbouwwanden,
dakstoel enz.
In de leveringsomvang van de console voor de
wandmontage zijn componenten voor de trillingsontkoppeling inbegrepen.
Geen extra trillingsdempers, veren, rubberen buffers
enzovoort gebruiken.
Bij de montage van de buitenunit op dakoppervlakken bestaat het gevaar dat contactgeluid en trillingen
in het gebouw worden overgedragen.
Als de buitenunit op vrijstaande garages gemonteerd
wordt, kunnen bij ontoereikende contactgeluids- en
trillingsontkoppeling storende geluiden door resonantieversterkingen ontstaan.
Ontwerphandleiding

Gewicht van de buitenunits
Buitenunit

Gewicht in kg

Buitenunit 230 V~

215

Buitenunit 400 V~

221

Wandmontage:
■ Zorgen voor vrije condenswaterafvoer.
■ Condenswater in het kiezelbed laten sijpelen: zie
pagina 26.
Montage op platte daken:
■ De vrije afvoer van het condenswater op het dakoppervlak is niet toegestaan aangezien zich daardoor
ijslagen kunnen vormen. IJslagen op het dak verhinderen evt. het vrij aflopen van meer condenswater
en leiden tot verhoogde dakbelastingen.
■ Extra elektrische verwarming voor condenswaterleiding gebruiken (accessoires).
■ Voor de afvoer van het condenswater de condenswaterslang van de buitenunit op een geïsoleerde
condenswaterleiding aansluiten. De condenswaterslang is in de leveringsomvang van de elektrische
extra verwarming voor de condenswaterleiding inbegrepen.
Condenswaterslang evt. via een sifon invoeren.

Montageplaats
■

6179019

■

Max. geografische hoogte van de montageplaats:
1500 m boven NN
Kies een locatie met goede luchtcirculatie, zodat de
afgekoelde lucht kan wegstromen en de warme lucht
kan toestromen.
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Montage

■

Montageverloop
Buitenunit monteren (vervolg)
■

Niet in nissen of tussen muren installeren. Dat kan
een luchtkortsluiting tussen uitgeblazen en aangezogen lucht veroorzaken.
Opgelet
Een luchtkortsluiting bij stookwerking leidt tot
het opnieuw aanzuigen van de afgekoelde uitgeblazen lucht. Dit kan leiden tot verlaagde
efficiëntie van de warmtepomp en tot ontdooiproblemen.
Luchtkortsluiting vermijden.
Opgelet
Een luchtkortsluiting bij de koeling leidt tot het
opnieuw aanzuigen van de verwarmde, uitgeblazen lucht. Dit kan leiden tot hogedrukstoringen.
Luchtkortsluiting vermijden.
Bij opstelling in een winderig gebied moet worden
verhinderd dat de wind invloed heeft op het ventilatorbereik. Sterke wind kan de luchtstroom door de
verdamper storen.
De montageplaats zo kiezen dat de verdamper niet
verstopt kan raken door bladeren, sneeuw enzovoort.
Bij de keuze van de montageplaats de wetmatigheden van geluidsuitbreiding en geluidsreflecties in
acht nemen.
Ontwerphandleiding

!

Montage

!
■

■

■

■
■
■

■

■

Niet boven kelderschachten of bodemkuipen monteren.
Niet in de buurt van ramen van slaapkamers installeren.
Om verhoogde windbelastingen te vermijden, 1 m
afstand tot randen en hoeken van gebouwen respecteren.
Min. 3 m afstand tot doorgangen, regenpijpen of verzegelde oppervlakken respecteren. Door de afgekoelde lucht in het uitblaasbereik bestaat bij buitentemperaturen onder 10 °C gevaar voor ijzelvorming.
De montageplaats moet makkelijk toegankelijk zijn,
bijv. voor onderhoudswerkzaamheden: zie ”minimumafstanden”.

Extra vereisten bij platdakmontage:
■ Buitenunit op een plat dak niet onmiddellijk naast of
boven woon- of slaapruimtes opstellen.
■ Niet voor ramen opstellen of afstand van 1 m tot het
venster respecteren.
■ Op basis van de verhoogde windbelastingen 5 m
afstand tot randen van het gebouw respecteren.

Binnen de veiligheidszone mogen volgende omstandigheden zich niet voordoen of optreden:
■ Gebouwopeningen, bijv. ramen, deuren, lichtschachten, platdakvensters of andere
■ Buiten- en uittredeluchtopeningen van luchttechnische installaties
■ Grondstukgrenzen, naburig grondstuk, gang- en rijwegen
■ Pompschachten, invoeren in afwateringssystemen,
regenpijpen en afwateringsslangen enz.
■ Overige verlagingen, verdiepingen, schachten
■ Elektrische huisaansluitingen
■ Elektrische installaties, stekkerdozen, lampen, fotocellen
■ Daklawines
In de veiligheidszones geen ontstekingsbronnen binnenbrengen:
■ Open vlammen of vlambuizen
■ Grills
■ Vonkvormend gereedschap
■ Niet ontstekingsbronvrije elektrische toestellen,
mobiele eindapparaten met geïntegreerde accu (bijv.
mobiele telefoons, fitnesshorloges enz.)
■ Voorwerpen met temperaturen boven 360 °C
Opmerking
De betreffende veiligheidszone is afhankelijk van de
omgeving van de buitenunit.
■ De hieronder weergegeven veiligheidszones zijn
voor vloermontage. Deze veiligheidszones gelden
ook voor alle andere montagetypes.
■ Bij wandmontage gelden de bovengenoemde vereisten ook in het gebied onder de buitenunit tot de
bodem.
Vrije opstelling van de buitenunit

A

10

00

Afb. 6
A Veiligheidszone

Het koelcircuit in de buitenunit bevat licht ontvlambaar
koudemiddel van de veiligheidsgroep A3 conform
ISO 817 en ANSI/ASHRAE standaard 34.
Daarom is in onmiddellijke omgeving van de buitenunit
een veiligheidszone bepaald waarin bijzondere vereisten gelden.
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Veiligheidszone

Montageverloop
Buitenunit monteren (vervolg)
Opstelling van de buitenunit voor een buitenmuur

Hoekopstelling van de buitenunit links

2144

2144

A

A

3144

250

3144
A

1000

10

00

500

Afb. 7
A

A Veiligheidszone

1800 500

250

Montage

2644

Afb. 9

Hoekopstelling van de buitenunit rechts
A Veiligheidszone
2394

A

250

2894

1800

500

1000
750

A

Afb. 8

6179019

A Veiligheidszone
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Buitenunit monteren (vervolg)
Minimumafstanden

Montage

200

a

A
1000
100

A

B

750

1000

a

B

Afb. 10
A Luchtinlaat
B Luchtafvoer

a

■

Kabeldoorvoer boven grondniveau:
≥ 250 mm

■

Kabeldoorvoer onder grondniveau:
≥ 450 mm

Condenswaterafloop door wegsijpelen

■

Condenswater vrij en zonder afvoerbuis in een kiezelbed onder de buitenunit laten aflopen.
Of
Condenswater via een afvoerbuis in een sijpellaag
laten aflopen (enkel bij vloermontage): zie volgende
afbeelding.
Opmerking
Opdat de condenswaterafvoer ook bij lage temperaturen gegarandeerd is, in de afvoerbuis een extra
verwarming (accessoires) voorzien.

A
B
C
D
E
F

≥ 900

■

G
H

Afb. 11

designbekleding (accessoires)
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A Buitenunit
B Console voor vloermontage (accessoires) met

Montageverloop
Buitenunit monteren (vervolg)
C
D
E
F
G
H

Condenswater-afvoeraansluiting
Fundering
Vorstbescherming (verdichte steenslag)
Afvoerbuis met extra verwarming (min. DN 40)
Aarde
Sijpellaag voor het afvoeren van het condenswater

Condenswaterafvoer via afwateringssysteem
C
D
E
F
G
H
K

Condenswater-afvoeraansluiting
Fundering
Vorstbescherming (verdichte steenslag)
Afvoerbuis met extra verwarming (min. DN 40)
Aarde
Sifon in het vorstvrije gebied
Rioleringskanaal

Montage

Opmerking
Opdat de condenswaterafvoer ook bij lage temperaturen gegarandeerd is, in de afvoerbuis een extra verwarming (accessoires) voorzien.

A
B
C
D

F
G

≥ 60

≥ 900

E

H
K

Afb. 12
A Buitenunit
B Console voor vloermontage (accessoires) met

designbekleding (accessoires)

Vloermontage
Gevaar
Foutieve montage kan leiden tot schade aan
toestel en personen, bijv. door omvallende of
naar beneden vallende buitenunit.
Buitenunit enkel conform de richtlijnen in deze
handleiding monteren.
Fundamenten voor montage met console voor vloermontage (accessoires)
We adviseren een betonfundament conform de onderstaande afbeelding te maken. De opgegeven laagdiktes zijn gemiddelde waarden. Deze waarden moeten
aan de plaatselijke omstandigheden worden aangepast. Regels van de bouwtechniek in acht nemen.

6179019

2 horizontale fundamentstrips herstellen.
■ Max. inclinatietolerantie: ±2°
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Buitenunit monteren (vervolg)

E

B

B

700

540

D

B

C

50

12

A

150

E

70

Montage

500

C

150

E

70

E
D

B

850
F

75

450

75

150

E
F
100

Afb. 13
A Vorstbescherming voor fundering (verdichte steen-

slag, bijvoorbeeld 0 tot 32/56 mm), laagdikte volgens de lokale eisen en bouwtechnische voorschriften
B Funderingsstrook
C Bij vrije afvoer van het condenswater: kiezelbed
voor het doorsijpelen

D Kanaalbuis (min. DN 40) voor condenswaterafvoer

via afwateringssysteem of sijpellaag
E Bevestigingspunten voor console:

Vloerankers met trekkracht van minstens 2,5 kN
gebruiken.
F Enkel bij kabeldoorvoer onder aardbodem: hydraulische aansluitset (accessoires)

Opmerking
Opdat de aansluitset vloermontage (accessoires) kan
worden gebruikt, de beide kabels van de hydraulische
aansluitset onmiddellijk parallel op de fundamentrand
afstellen: zie vorige afbeelding.
Fundamenten voor montage met dempingssokkel (accessoires)
We adviseren een betonfundament conform de onderstaande afbeelding te maken. De opgegeven laagdiktes zijn gemiddelde waarden. Deze waarden moeten
aan de plaatselijke omstandigheden worden aangepast. Regels van de bouwtechniek in acht nemen.

6179019

2 horizontale fundamentstrips herstellen.
■ Max. inclinatietolerantie: ±2 °
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240

250

E
B

B

C

300

705

C

465

D

B

240

B

Montage

E

A
850
F

F

80

620

Afb. 14
A Vorstbescherming voor fundering (verdichte steen-

slag, bijvoorbeeld 0 tot 32/56 mm), laagdikte volgens de lokale eisen en bouwtechnische voorschriften
B Funderingsstrook
C Bij vrije afvoer van het condenswater: kiezelbed
voor het doorsijpelen

D Kanaalbuis (min. DN 40) voor condenswaterafvoer

via afwateringssysteem of sijpellaag
E Dempingssokkel (accessoires):

Dempingssokkel in het midden op het fundament
afstellen.
F Enkel bij kabeldoorvoer onder aardbodem: hydraulische aansluitset (accessoires)

6179019

Opmerking
Opdat de aansluitset vloermontage (accessoires) kan
worden gebruikt, de beide kabels van de hydraulische
aansluitset onmiddellijk parallel op de fundamentrand
afstellen: zie vorige afbeelding.
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200

Vloermontage met console: kabeldoorvoer boven grondniveau

Montage

250

3000

CD

180

E

F

G
F

M
A

Afb. 15

K

500

K

450
H

145

500

B
K H

L

600
850

K

H K

M
A

90

Max. wandafstand met design-bekleding
(accessoires): 300 mm

Aarde
Voetpad, terras
Hydraulische verbindingskabels binnen-/buitenunit
CAN-BUS-communicatiekabel binnen-/buitenunit
en netaansluitkabel buitenunit:
Kabels trekvrij leggen.
E Condenswaterafloop in de bodemplaat:
Bij vrije afvoer van het condenswater niets aansluiten.
F Gasdichte wanddoorvoer (accessoires) voor elektrische en hydraulische kabels
A
B
C
D

G Console voor vloermontage (accessoires), voor-

stelling zonder designbekleding (accessoires)
H Funderingsstrook
K Bij vrije afvoer van het condenswater: kiezelbed

voor het versijpelen
L Elastische scheidingslaag tussen fundament en

gebouw
M Vorstbescherming voor fundering (verdichte steen-

slag, bijvoorbeeld 0 tot 32/56 mm), laagdikte volgens de lokale eisen en bouwtechnische voorschriften

6179019

Opmerking
■ Buisleidingen naar de buitenlucht van voldoende
warmte-isolatie voorzien: zie tabel op pagina 22.
■ Buisleidingen tegen beschadiging beschermen.
Struikelplaatsen vermijden.
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200

Vloermontage met console: kabeldoorvoer onder
grondniveau

450

Opmerking
Buisleidingen naar de buitenlucht van voldoende
warmte-isolatie voorzien: zie tabel op pagina 22.
■ Buisleidingen tegen beschadiging beschermen.
Struikelplaatsen vermijden.
■

Buitenunit op het fundament monteren

Montageaanwijzing ”Consoleset voor vloermontage”
Voor de bevestiging van de console vloerankers
M10 x 80 met trekkracht van minstens 2,5 kN
gebruiken.

3000

Montage met dempingssokkel (accessoires)
Montageaanwijzing ”dempingssokkel”

D
C

E

500

B
450
K

F

F
G

L

A

600
850

H

Afb. 16
A
B
C
D
E

F
G

H

K
L

Aarde
Voetpad, terras
Aansluitset vloermontage (accessoires)
Console voor vloermontage (accessoire)
CAN-BUS-communicatiekabel binnen-/buitenunit
en netaansluitkabel buitenunit:
Kabels trekvrij leggen.
Bij vrije afvoer van het condenswater: kiezelbed
voor het versijpelen
Gasdichte wanddoorvoer voor CAN-BUS-communicatiekabel binnen-/buitenunit en netaansluitkabel
buitenunit (accessoires)
Hydraulische aansluitset (accessoire):
Wanddoorvoer naar het gebouw gasdicht uitvoeren.
Funderingsstrook
Vorstbescherming voor fundering (verdichte steenslag, bijvoorbeeld 0 tot 32/56 mm), laagdikte volgens de lokale eisen en bouwtechnische voorschriften

6179019

Wandmontage
Montage alleen met consoleset voor wandmontage
(accessoires) uitvoeren.

Aparte montageaanwijzing voor consoleset voor
wandmontage
31
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Montage met console voor vloermontage (accessoires)

Montageverloop
Buitenunit monteren (vervolg)
Gevaar
Foutieve montage kan leiden tot schade aan
toestel en personen, bijv. door omvallende of
naar beneden vallende buitenunit.
Buitenunit enkel conform de richtlijnen in deze
handleiding monteren.

Montage

200

Wandmontage met consoleset voor wandmontage

BC
E

D

F

E

D

BC

300

F

A

Afb. 17
A Grindbed voor het doorsijpelen van het condens-

water
B Aansluitset voor wandconsole (accessoires)
C CAN-BUS-communicatiekabel binnen-/buitenunit
en netaansluitkabel buitenunit:
Kabels trekvrij leggen.

D Gasdichte wanddoorvoer (accessoires) voor elek-

trische en hydraulische kabels
E Condenswaterafloop in de bodemplaat:

Opening niet sluiten.
F Console voor wandmontage (accessoires), voor-

stelling zonder designbekleding (accessoires)

Opmerking
Voor het exact aantekenen van boorgaten voor de
wandconsole: de bij de wandconsole bijgevoegde
boorsjablonen gebruiken.
■ Buisleidingen naar de buitenlucht van voldoende
warmte-isolatie voorzien: zie tabel op pagina 22.

■

Hydraulische verbindingsleidingen aansluiten
Opmerking
Vereiste aan de leidingen op de installatieplaats, bijv.
doorsnede, installatiedruk: zie planningsdocumenten.
6179019

Aansluitbuizen van de hydraulische aansluitset (accessoires) aan de onderzijde van de buitenunit aansluiten,
naargelang aansluitset ofwel koperen buis, ofwel
roestvast stalen golfbuis.
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2.

B
A

Montage

2x
1.

Afb. 18
A Aanvoer buitenunit (verwarmingswateruittrede)
B Retour buitenunit (verwarmingswaterintrede)

Transportbeveiliging controleren
Opgelet
Vroegtijdig losmaken van de transportbeveiliging
beperkt de werking van de veiligheidsklep tijdens het vullen. Dit kan leiden tot schade in de
buitenunit.
Transportbeveiliging pas na het vul- en ontluchtingsproces losmaken.

6179019

!
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Montage

A

Afb. 19
Na de opstelling van de buitenunit met een binnenzeskantsleutel (maat 5) controleren of de transportbeveiliging volledig vergrendeld is.
Borgschroef A moet tot de aanslag naar links
gedraaid zijn.

Binnenunit monteren
Transport

!

Opgelet
Schokken, druk- en trekbelasting kunnen leiden
tot schade aan de buitenwanden van het toestel.
Bovenzijde toestel, voorkant en zijwanden niet
belasten.

Eisen aan de installatieruimte
Opgelet
Een ongunstig omgevingsklimaat kan de werking verstoren en tot schade aan het toestel leiden.
■ De installatieruimte moet droog en vorstvrij
zijn.
■ Omgevingstemperaturen 0 tot 35 ºC garanderen.
■ Max. 70 % relatieve luchtvochtigheid (komt
overeen met een absolute luchtvochtigheid
van ca. 25 g waterdamp/kg droge lucht bij
35 °C)

Gevaar
Stof, gassen en dampen kunnen schadelijk zijn
voor de gezondheid en explosies veroorzaken.
Stof, gassen en dampen in de installatieruimte
vermijden.

6179019

!
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Systeemvoorwaarden WiFi-router
■ WiFi-router met geactiveerde WiFi:
De WiFi-router moet met een voldoende veilig
WPA2-wachtwoord beschermd zijn.
De WiFi-router moet altijd de laatste firmware-update
hebben.
Gebruik geen onbeveiligde verbindingen van de
warmteopwekker met de WiFi-router.
■ Goed beschikbare internetaansluiting:
”flatrate” (totaaltarief onafhankelijk van tijd en gegevens)
■ Dynamische IP-adressering (DHCP, bij levering) in
het netwerk (WiFi):
vóór inbedrijfstelling bij inbouw door IT-monteur
laten controleren. Eventueel instellen.
■ Routing- en veiligheidsparameters in het IP-netwerk
(LAN) bepalen.
Voor rechtstreekse uitgaande verbindingen volgende
ports vrijgeven:
– Port 80
– Port 123
– Port 443
– Port 8883
Vóór inbedrijfstelling bij installateur door IT-vakman
laten controleren. Vrijgaven evt. instellen.
Zendbereik radiosignaal WiFi-verbinding

Doordringingshoek
Het loodrechte raken van de radiosignalen op wanden
heeft een positief resultaat op de ontvangstkwaliteit.
Afhankelijk van de doordringingshoek verandert de
effectieve wanddikte en bijgevolg de demping van de
elektromagnetische golven.
Vlakke (ongunstige) doordringingshoek
A

C
B

Afb. 20
A WiFi-router
B Warmteopwekker
C Wand

Optimale doordringingshoek
A

C

B

Afb. 21
A WiFi-router
B Warmteopwekker
C Wand

6179019

Het zendbereik van radiosignalen kan door muren, plafonds en voorwerpen beperkt worden. De sterkte van
het WiFi-signaal neemt af, de ontvangst kan door de
volgende elementen gestoord worden.
■ Radiosignalen worden op weg van de zender naar
de ontvanger gedempt, bijvoorbeeld door lucht, bij
het doordringen van wanden.
■ Radiosignalen worden door metalen delen gereflecteerd, bijvoorbeeld bewapening in wanden, metaalfolie van warmte-isolatie en metaalgecoat isolatieglas.
■ Radiosignalen worden afgeschermd door verzorgingsblokken en liftschachten.
■ Radiosignalen worden gestoord door toestellen, die
ook met hoogfrequentie-signalen werken. Afstand tot
deze apparaten min. 2 m:
– computer
– audio- en video-installaties
– toestellen met actieve WiFi-verbinding
– elektronische omvormers
– voorschakelapparatuur
Om een goede Wifi-verbinding te verzekeren, de
afstand tussen warmteomzetter en wifi-router zo laag
mogelijk selecteren. De signaalsterkte kan op de
bedieningseenheid worden weergegeven: zie
gebruiksaanwijzing.

Opmerking
Het WiFi-signaal kan door een gewone WiFi-repeater
versterkt worden.

Montage

Bedrijfszekerheid en systeemvoorwaarden WiFi
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Minimumafstanden
Binnenunit niet in kasten monteren.

100

Montage

1000

100

Afb. 22

Minimale montagehoogtes
Aanbevolen afmetingen
a

b

Zonder montagehulpen voor
opbouwmontage

mm ≥ 600

≥ 500

Met mMontagehulpen voor opbouwmontage (accessoires)

mm ≥ 680

≥ 680

b

a

2100

In de toestand bij levering is de bedieningseenheid
onderaan geplaatst. Voor betere toegankelijkheid kan
de bedieningseenheid bovenaan worden gemonteerd,
bijv. bij lage montagehoogtes.

Afb. 23

Binnenunit aan de wand monteren
■

■

!

Opgelet
Een niet-reglementair opgehangen binnenunit
kan van de wand loskomen en naar beneden
vallen.
Op veilige bevestiging letten.

6179019

■

Rekening houden met het gewicht en het zwaartepunt van de binnenunit. Gewicht: zie ”Technische
gegevens”.
De wand moet aan de statische vereisten voldoen.
Geschikt bevestigingsmateriaal gebruiken, afhankelijk van de wandopbouw.
Wandmontage in combinatie met montagehulp
(accessoires):
Montagehandleiding montagehulp
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2.

Montage

A

1.

Afb. 24
A Houder voor extra borgschroef, bijv. in aardbe-

vingsgebieden

Secundair circuit aansluiten
Als de binnenunit met een montagehulp op de wand
werd gemonteerd (aanbeveling), leidingen op de
installatieplaats op de de montagehulp aansluiten.
Montagehandleiding montagehulp

■

Als er geen montagehulp wordt gebruikt, leidingen
op de installatieplaats op de aansluitstukken van de
binnenunit aansluiten.
Opmerking
Opdat de installatie met de inbedrijstellingsassistent
kan worden gevuld en gespoeld, in volgende leidingen telkens een 3-wegkogelkraan monteren:
– Aanvoer- en retourleidingen verwarmings-/koudecircuit 1/verwarmingswaterbuffer en verwarmings-/
koudecircuit 2 (indien aanwezig)
– Aanvoer- en retourleidingen naar de buitenunit
Aansluiting aan tapwaterzijde:
– Evt. tekens 1 afsluitkraan in de aanvoer en retour
warmwaterboiler monteren.

6179019

■
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Bijgevoegde aansluitstukken monteren

2.

2.
4x
1.

1.

4x

4x

K

1

1

3.
H
G
F
E
D
B

C

A

Afb. 25
A Retour externe warmteomzetter, aansluiting Cu 28
B
C
D
E

x 1,0 mm
Aanvoer externe warmteomzetter, aansluiting
Cu 28 x 1,0 mm
Aanvoer verwarmings-/koelcircuit 1, aansluiting
Cu 28 x 1,0 mm
Aanvoer warmwaterboiler (aan verwarmingswaterzijde), aansluiting Cu 22 x 1,0 mm
Aanvoer buitenunit (verwarmingswaterinlaat binnnunit), aansluiting Cu 28 x 1,0 mm

F Retour buitenunit (verwarmingswateruitlaat bin-

nenunit), aansluiting Cu 28 x 1,0 mm
G Retour warmwaterboiler (aan verwarmingswater-

zijde), aansluiting Cu 22 x 1,0 mm
H Retour verwarmings-/koelcircuit 1, aansluiting

Cu 28 x 1,0 mm
K Afvoerslang veiligheidsklep: binnendoorsnede

behouden.

Hydraulische aansluitingen herstellen
1. Wanneer het ingebouwde expansievat niet groot
genoeg is, secundair circuit met een extra expansievat uitrusten.
6179019

Montage

4x
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!

Opgelet
Mechanisch belaste hydraulische verbindingen veroorzaken lekkage, vibraties en
schade aan het toestel.
Leidingen bij de installateur moeten belastingvrij en spanningsvrij worden aangesloten.

Opmerking
Om magnetische en niet-magnetische vuildeeltjes
te verwijderen, adviseren we in het secundaire circuit een geschikte slibafscheider met magneet te
monteren: zie Vitoset prijslijst.

!

Opgelet
Verontreinigingen in het secundaire circuit
leiden tot verstopping van het verwarmingswaterfilter in de buitenunit.
Voor de hydraulische verbinding van binnen- en buitenunit secundair circuit grondig
spoelen.

3. Hydraulische verbindingsleidigen naar de buitenunit op de binnenunit insmeren en aansluiten, bijv.
hydraulische aansluitset (accessoire).

4. Leidingen binnen het gebouw isoleren. Als kamerkoeling in het gebouw voorzien is, warmte- en
dampdiffusiedichte isolatie gebruiken.
binnen-7 buisleiding

Min. dikte isolatielaag met
λ = 0,035 W/(m·K)

≤ 22 mm

20 mm

> 22 mm

30 mm

λ Warmtegeleidingsvermogen

!

Opgelet
Ondichte hydraulische leidingen leiden tot
schade aan de installatie of aan het gebouw.
Leidingen evt. pas na het vullen van de
installatie isoleren.

5. Afvoerslang van de veiligheidsklep met helling en
atmosferische buisventilatie conform EN 12828 op
het afwateringssysteem aansluiten, bijv. via afvoertrechter of afwaterinvoer.
■ Monding van de afvoerslang 20 tot 40 mm boven
de afwaterinvoer laten eindigen.
■ Max. 2 bochtstukken in de afvoerslang voorzien.
■ Slangdoorsnede niet verkleinen.
■ Min doorsnede afwateringsleiding: dubbele doorsnede van de afvoerslang

Thermostaat
Bij vloerverwarmingscircuits moet een thermostaat als
maximumtemperatuurbegrenzing voor de vloerverwarming in de aanvoer worden ingebouwd.
Deze thermostaat activeert zodra de aanvoertemperatuur de ingestelde waarde overschrijdt.

Na het activeren van de thermostaat eindigt de kamerverwarming via het betreffende verwarmings-/koelcircuit.

Dauwpuntsensor

6179019

Voor oppervlaktekoelsystemen (bijv. vloerverwarmingscircuit, koelplafond) is een dauwpuntschakelaar
24 V (accessoire) vereist.
■ Montage in de te koelen ruimte aan de koelwatertoevoer: Evt. warmte-isolatie verwijderen.
■ Elektrische aansluiting
– Verwarmings-/koelcircuit 1: aansluiting op de toestelonderzijde op 6-polige aansluitbus rechts,
klemmen 7 en 8
– Verwarmings-/koelcircuit 2: aansluiting X22 op
elektronische module EHCU
■ Wanneer er meerdere ruimtes met verschillende
luchtvochtigheid in het koelcircuit zijn opgenomen,
moeten meerdere dauwpuntsensoren gemonteerd
en in serie worden aangesloten:
Schakelcontacten als verbreekcontact uitvoeren.
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2. Alle hydraulische leidingen aan secundaire zijde
(kamerverwarming/-koeling, tapwateropwarming)
op de binnenunit aansluiten.

Montageverloop
Secundair circuit aansluiten (vervolg)
Aansluiting aan tapwaterzijde
Voor de aansluiting aan tapwaterzijde moeten de
EN 806, DIN 1988, DIN 4753, TrinkwV en DVGW in
acht worden genomen (CH: voorschriften van SVGW).
Evt. meer landspecifieke normen in acht nemen.

De warmwaterboiler moet door een veiligheidsklep
tegen ontoelaatbaar hoge druk worden beschermd.
Advies: veiligheidsklep boven de boiler monteren.
Daardoor hoeft de warmwaterboiler bij werkzaamheden aan de veiligheidsklep niet afgetapt te worden.

Bij toestellen die tapwater tot een temperatuur boven
60 °C verwarmen, moet ter bescherming tegen brandwonden een thermostatische mengautomaat in de
warmwaterleiding worden ingebouwd.
Dat geldt in het bijzonder ook bij de integratie van thermische zonnesystemen.

Tapwaterfilter
Volgens DIN 1988-2 moet bij installaties met buisleidingen van metaal een tapwaterfilter worden ingebouwd. Ook bij kunststof leidingen moet volgens
DIN 1988 en op ons advies een tapwaterfilter worden
gemonteerd zodat geen verontreinigingen in de tapwaterinstallatie kunnen binnendringen.

Werking zonder buitenunit
De binnenunit kan zonder buitenunit worden bediend,
bijv. voor de estrikdroging. In dit geval gebeurt de
kamerverwarming uitsluitend via de externe warmteomzetter.
Aanvoer en retour buitenunit worden daarvoor hydraulisch verbonden.

A

Afb. 26
A Ontluchter

Werking zonder externe warmteomzetter
De warmtepomp kan zonder externe warmteomzetter
worden bediend, bijv. als deze pas op een later tijdstip
wordt gemonteerd. In dit geval gebeurt de kamerverwarming uitsluitend via de warmtepomp.
40

1. Aansluitingen aanvoer en retour externe warmteomzetter op de binnenunit hydraulisch verbinden.
6179019

Montage

Veiligheidsklep

Thermostatische mengautomaat

Montageverloop
Secundair circuit aansluiten (vervolg)
2. Bij inbedrijfstelling de installatieconfiguratie
via ”Vitoguide App” als volgt aanpassen:
Monovalente werkwijze instellen.
Of
Overeenkomstig installatieschema zonder externe
warmteomzetter selecteren.
”Vitoguide App” starten: zie hoofdstuk ”Inbedrijfstelling via Vitoguide App”.

Montage

Binnenunit: voorplaat verwijderen

3.

2.

1.
2x

6179019

Afb. 27
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Elektrisch aansluiten
Elektrische aansluitingen voorbereiden
Kabels
Kabellengtes en kabeldoorsnede: zie volgende tabellen.
■ Voor accessoires:
Kabels met telkens het benodigde aantal aders voor
externe aansluitingen.
De door de installateur te voorziene verdeeldoos
voorbereiden.

Kabellengtes in de binnenunit
Sommige aansluitgebieden, bijv. voor netaansluitingen
en de CAN-BUS-communicatieleiding bevinden zich
buiten de binnenunit op de onderzijde van het toestel.

Aansluitleidingen
■

Leidinglengte in binnenunit

230 V~, bijvoorbeeld voor circulatiepompen

0,5 m

Opmerking
Leidingen naar de elektronische module HPMU flexibel uitvoeren.
■

< 42 V, bijv. voor sensoren

0,7 m

Aanbevolen netaansluitkabels
Binnenunit
Netaansluiting
■

Zonder blokkering door het energiebedrijf

■

Met blokkering door energiebedrijf

Kabel

Max. kabellengte
3 x 1,5 mm2

50 m

5 x 1,5

mm2

50 m

3 x 2,5

mm2

3 x 4,0

mm2

32 m

5 x 2,5

mm2

30 m

Buitenunits
Netaansluiting
Buitenunit 230 V~

Kabel

Max. kabellengte
20 m

Of
Buitenunit 400 V~

6179019

Montage

■
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Montageverloop
Elektrisch aansluiten (vervolg)

Montage

Overzicht van de elektrische aansluitbereiken

A
B
C
D
E
F
G
H

Afb. 28
A
B
C
D

Bedieningseenheid HMI
Elektronicamodule HPMU
Elektronicamodule EHCU
Netschakelaar

E
F
G
H

Aansluitkasten 230 V~
Aansluitbussen laagspanning ≤ 42 V
Aansluitbus laagspanning ≤ 42 V
Elektronicamodule HIO

Elektrische aansluitbereiken openen
Opgelet
Door elektrostatische ontlading kunnen elektronische modules worden beschadigd.
Om de statische oplading af te voeren, voor de
werkzaamheden geaarde objecten aanraken,
bijv. verwarmings- of waterbuizen.

6179019

!
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Montageverloop
Elektrisch aansluiten (vervolg)
Elektronische module HPMU openen

Montage

Console van de bedieningseenheid demonteren

1.
2. 2x
3.

1.

2.

Afb. 29

6179019

Afb. 30
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Montageverloop
Elektrisch aansluiten (vervolg)

Montage

Elektronische module EHCU openen

2.

1.

6179019

Afb. 31
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Montageverloop
Elektrisch aansluiten (vervolg)

Montage

Elektronische module HIO openen

1.

2.

Afb. 32
Aanhaalmomenten voor de schroeven:
■ Schroeven voor deksel: 0,8 Nm
■ Schroef voor hoekplaat: 2,8 Nm

Aansluitkasten 230 V~ openen

2.

1.

Aanhaalmomenten voor de schroeven:
2,8 Nm
46
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Afb. 33

Montageverloop
Elektrisch aansluiten (vervolg)

Gevaar
Beschadigde isolatie van kabels kan tot gevaarlijk letsel door elektrische stroom en tot schade
aan het toestel leiden.
Kabels zo leggen dat de leidingen niet tegen
sterk warmtegeleidende, vibrerende of scherpe
onderdelen liggen.

Opgelet
Niet zorgvuldig gesloten openingen kunnen tot
schade door condenswater, vibraties en een
sterke geluidsproductie leiden.
■ Enkel zoveel openingen voor de aansluitbereiken uitbreken als voor de kabeldoorvoer nodig
zijn.
■ Voor alle kabeldoorvoeren passende trekontlastingen of kabelschroefverbindingen gebruiken.
■ Alle kabeldoorvoeren geluidsdicht en diffusiedicht afsluiten.

6179019

Gevaar
Ondeskundig uitgevoerde bedradingen kunnen
tot gevaarlijk letsel door elektrische stroom en
tot schade aan het toestel leiden.
Door de volgende maatregelen vermijden dat de
aders tegen de ernaast liggende spanningvoerende delen aankomen:
■ Laagspanningskabels < 42 V en kabels
> 42 V/230 V~/400 V~ gescheiden van elkaar
leggen en met kabelbinders bevestigen.
■ Kabels vlak vóór de aansluitklemmen zo kort
mogelijk afstrippen. Dicht tegen de bijbehorende klemmen bundelen.
■ Als 2 componenten op een gemeenschappelijke klem worden aangesloten, moeten beide
aders samen in één adereindhuls worden
geperst.

!
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Binnenunit: Elektrische kabels naar de aansluitruimte leggen

Montageverloop
Elektrisch aansluiten (vervolg)

C

Montage

D

230 V~

<42 V
B

M16 M16

M16 M16

M20

M20

A

Afb. 34
Aansluitkast 230 V~
Elektronicamodule HPMU
Elektronicamodule EHCU
Elektronicamodule HIO
6179019

A
B
C
D
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Elektrisch aansluiten (vervolg)

■
■

Op het deksel enkel zoveel openingen uitbreken als
vereist.
Alle leidingen in de aansluitkast 230 V~ met 2 kabelbinders trekontlasten: zie afb. 48.

Leidingen naar de elektronische module HPMU
plaatsen
■
■

Naar de elektronische module HPMU enkel flexibele
leidingen plaatsen.
Enkel de voor de kabeldoorvoer benodigde openingen M16, M20 uit de bodem van de binnenunit uitbreken.voor de trekontlasting passende metrische
kabelschroefverbindingen of click-in-kabelschroefverbindingen in de openingen monteren.

■
■

Kabels door de kabelschroefverbinding voeren.
Kabels stevig aandraaien.
Kabels in het aansluitbereik bijkomend trekontlasten.

Kabels naar de elektronicamodules EHCU en HIO
plaatsen
■

■

Enkel de voor de kabeldoorvoer benodigde openingen M16, M20 uit de bodem van de binnenunit uitbreken.voor de trekontlasting passende metrische
kabelschroefverbindingen of click-in-kabelschroefverbindingen in de openingen monteren.
Kabels door de kabelschroefverbindingen voeren.
Kabels stevig aandraaien.

Montage

Kabels naar de aansluitkast 230 V~ leggen

Aanwijzingen bij de aansluitwaarden
■
■

6179019

■

Het aangegeven vermogen is het geadviseerde aansluitvermogen.
De som van de vermogens van alle direct op de
elektronische modules aangesloten componenten
(bijv. pompen, kleppen, meldinrichtingen, relais):
max. 1000 W
Als het totale vermogen < 1000 W is, kan het afzonderlijke vermogen van een component (bijv. pomp,
klep, meldinrichting, relais) groter dan opgegeven
worden gekozen. Daarbij mag het schakelvermogen
van de betreffende relais niet worden overschreden.
De opgegeven stroomwaarde geeft de max. schakelstroom van het schakelcontact aan. Totale stroom
van 5 A in acht nemen.
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Elektrisch aansluiten (vervolg)
Aansluitbussen: sensoren en BUS-verbindingen

Montage

C

B

A

A
B
6
5
4
3
2
1

NTC
10 kΩ

CAN H
GND
CAN L

24 V
NTC
10 kΩ
NTC
10 kΩ

7
8
9
10
11
12

C

1
74
2
H
GND 72
L

Afb. 35

6179019

A 6-polige aansluitbus links
B 6-polige aansluitbus rechts
C 5-polige aansluitbus rechts

50
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Elektrisch aansluiten (vervolg)

Klemmen

Component

Toelichting

1 CAN L
2 GND
3 CAN H

Aansluiting van een andere CAN-BUSdeelnemer

Voor de integratie van de warmtepomp in
een extern CAN-BUS-systeem:
Aanbevolen aansluitkabel en meer informatie: zie hoofdstuk ”Warmtepomp in een
CAN-BUS-systeem integreren”.
Aansluiting is intern op stekker 91 in de
elektronische module HPMU gevoerd.
Opmerking
Stekker 72 van de CAN-BUS-communicatieleiding binnen-/buitenunit mag enkel op 5polige aansluitbus C worden aangesloten.

4

Niets aansluiten!

5 en 6

Temperatuursensor externe verwarmingswaterbuffer

Sensortype: NTC 10 kΩ
Aders verwisselbaar
Aanbevolen aansluitkabel:
■ 2 x 1,5 mm2
■ Max. kabellengte: 35 m

6-polige aansluitbus B
Klemmen

Component

Toelichting

7 GND
8 24 V

Dauwpuntschakelaar 24 V voor verwarmings-/koelcircuit 1

Aanbevolen aansluitkabel:
■ 2 x 0,75 mm2
Max. kabellengte: 25 m
Of
■ 2 x 1,5 mm2
Max. kabellengte: 50 m

9 en 10

Boilertemperatuursensor boven

Sensortype: NTC 10 kΩ
Aders verwisselbaar
Aanbevolen aansluitkabel:
■ 2 x 1,5 mm2
■ Max. kabellengte: 35 m

11 en 12

Buitentemperatuursensor

Sensortype: NTC 10 kΩ
Aders verwisselbaar
Aanbevolen aansluitkabel:
2 x 1,5 mm2
■ Max. kabellengte: 35 m

6179019

■
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6-polige aansluitbus A

Montageverloop
Elektrisch aansluiten (vervolg)
5-polige aansluitbus C
Klemmen

Component

Toelichting

74.1
74.2

Aansluiting van meer PlusBus-deelnemers
via stekker 74, bijv. uitbreidingsset mengklep

Aders verwisselbaar

Aansluiting CAN-BUS-communicatiekabel
binnen-/buitenunit via stekker 72

Aansluiting voor integratie in het interne
CAN-BUS-systeem

72.L
72.GND
72.H

Aanbevolen aansluitkabel:
■ Onbeveiligde datakabel: 2 x 0,34 mm2
■ Max. kabellengte: 50 m

Montage

Bij bekabeling op de installatieplaats van
stekker 72:
■ Op 72.GND bijkomend afscherming aansluiten.
■ Evt. afsluitweerstand van stekker 72 verwijderen.
Als enkel de binnenunit zonder buitenunit
voor de estrikdroging gebruikt wordt, enkel
onbedrade stekker 72 met afsluitweerstand
insteken.
Aanbevolen aansluitkabel:
Voorgeconfectioneerde BUS-communicatiekabel, (accessoire)

■

6179019

Meer informatie: zie hoofdstuk ”Warmtepomp in een CAN-BUS-systeem integreren”.
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Elektrisch aansluiten (vervolg)

Montage

Aansluitkast 230 V~: bedrijfscomponenten 230 V~ en schakelcontacten

AC

230 V~

171
143
P2
N?L 5 4 3 2 1 N?L
40
L ?N

6179019

Afb. 36
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Montageverloop
Elektrisch aansluiten (vervolg)
11-polige stekker
Klemmen

Component/functie

Toelichting

P2.N
P2.
P2.L

Circulatiepomp

■
■
■

Vermogen: 230 W
Spanning: 230 V~
Max. schakelstroom: 1 A

143.1

Spanningstoevoer voor configureerbare digitale ingangen 1 tot 4

Spanning: 230 V~

143.2
143.3
143.4
143.5

Configureerbare digitale ingangen 1 tot 4
Mogelijke functies: zie hoofdstuk ”Functies
van de digitale ingangen”

Vereiste parameters bij de inbedrijfstelling
instellen:zie hoofdstuk ”Inbedrijstellingsassistent”
Schakelvermogen: 230 V~, 0,15 A
Aanbevolen aansluitkabel:
■ 2 x 0,75 mm2
■ Max. kabellengte: 50 m

171.N
171.
171.L
AC

3-wegomschakelkleppen voor bypass verwarmingswaterbuffer bij koelfunctie ”active
cooling”

■
■
■

Vermogen: 230 W
Spanning: 230 V~
Max. schakelstroom: 1 A

Aanbevolen aansluitkabel:
■ 3 x 1,5 mm2
■ Max. kabellengte: 50 m
Functies van de digitale ingangen
■
■

■

De gelijktijdige aansluiting van meerdere functies op
1 digitale ingang is niet mogelijk.
Bij spanningstoevoer door de installateur te voorzien
op fasegelijkheid met de spanningsingang van de
regeling letten: zie hoofdstuk ”Netaansluiting regeling”.
Vereiste parameters bij de inbedrijfstelling instellen:
zie hoofdstuk ”Inbedrijstellingsassistent”.

6179019

Montage

Aanbevolen aansluitkabel:
■ 3 x 1,5 mm2
■ Max. kabellengte: 50 m
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Elektrisch aansluiten (vervolg)
Volgende functies staan via de 4 digitale ingangen ter beschikking:
Functies
Digitale ingangen
Toelichting
143.2
143.3
143.4
143.5
Blokkering energiebedrijf

—

—

X

—

Potentiaalvrij verbreekcontact nodig:
Gesloten: warmtepomp in werking
■ Geopend: warmtepomp buiten werking

■

■

■

De netaansluiting van de warmtepompregeling
(3 x 1,5 mm2) en de kabel voor het blokkeringssignaal
van het energiebedrijf kunnen in een 5-aderige kabel
worden samengebracht.
Meer informatie over de blokkering door het energiebedrijf: zie hoofdstuk ”Netaansluiting”.

In combinatie met Smart Grid:
blokkeersignaal energiebedrijf niet aansluiten.
Smart Grid

—

—

X

X

De blokkering door het energiebedrijf is in de functieomvang van Smart Grid inbegrepen. Daarom mag in dit
geval het blokkeersignaal niet worden aangesloten.

Vraag circulatiepomp

X

—

—

—

Externe vraag circulatiepomp

Externe vraag

—

X

—

—

Externe vraag van compressor en circulatiepompen

Extern blokkeren

X

—

—

—

Extern blokkeren van het koelcircuit

Thermostaat verwarmings-/koelcircuit 1

X

—

—

—

Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzer voor
vloerverwarmingscircuits
143.1

143.2

A

6179019

A Thermostaat verwarmings-/koelcircuit 1
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Montageverloop
Elektrisch aansluiten (vervolg)
Elektronische module HPMU: accessoires 230 V~ en BUS-verbinding

40

156

156 P1

P2

96

Montage

? L?N N ?L N ? L N ?L N ?L N ?L 1

X4

X5

74

5

1

91

91

L GND H L GND H

F1 T6,3 A

Afb. 37
F1 Zekering T 6,3 A H
Alle aansluitingen met flexibele kabels uitvoeren.
Aansluitingen 230 V~
Klemmen

Component

P1.N
P1.
P1.L

bijv. verwarmingscircuitpomp

Toelichting
Aansluiting configureerbaar
Vermogen: 230 W
■ Spanning: 230 V~
■ Max. schakelstroom: 1 A

■

6179019

Geadviseerde flexibele aansluitkabel:
■ 3 x 1,5 mm2
■ Max. kabellengte: 50 m
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Elektrisch aansluiten (vervolg)
Aansluitingen laagspanning < 42 V
Klemmen

Component

Toelichting

91.L
91.GND
91.H

Aansluiting van een andere CAN-BUSdeelnemer

Integratie van de warmtepomp als middelste
deelnemer in een extern CAN-BUS-systeem

Meer informatie: zie hoofdstuk ”Warmtepomp in een CAN-BUS-systeem integreren”.
Opmerking
Stekker 72 van de CAN-BUS-communicatieleiding binnen-/buitenunit mag enkel op 5polige aansluitbus op de toestelonderzijde
worden aangesloten.

Netaansluiting accessoires 230 V ~
Netaansluiting van alle accessoires via stekker 156 (230 V ~)

40A
40

D

74
74

40A
40

C

74
74

74
74

40
156

74

40A
40

B

A

E

Afb. 38
A Aansluitbereiken binnenunit

Netaansluiting regeling/elektronica in de aansluitkast 230 V~
74 Aansluiting PlusBus op aansluitbus
156 Netaansluiting PlusBus-deelnemer in de elektronische module HPMU
B Uitbreidingsset mengklep

C Uitbreidingsset mengklep
D Uitbreidingsset mengklep
E Netschakelaar

6179019
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Aanbevolen aansluitkabel:
■ Voorgeconfectioneerde BUS-verbindingskabel (accessoire)

Montageverloop
Elektrisch aansluiten (vervolg)
Accessoires deels met directe netaansluiting

40A
40

D

74
74

40A
40

C

74
74

40A
40

B

74
74

40
156

74

A

Afb. 39
A Aansluitbereiken binnenunit

40

Netaansluiting regeling/elektronica in de aansluitkast 230 V~
74 Aansluiting PlusBus op aansluitbus
156 Netaansluiting PlusBus-deelnemer in de elektronische module HPMU
B Uitbreidingsset mengklep

C Uitbreidingsset mengklep
D Uitbreidingsset mengklep
E Netschakelaar

Warmtepomp in een CAN-BUS-systeem integreren
■

■

■

CAN-BUS van Viessmann is ontworpen voor de busstructuur ”Lijn” met aan beide kanten een afsluitweerstand.
Bij de CAN-BUS zijn de overdrachtkwaliteit en de
kabellengtes van de elektrische eigenschappen van
de leiding afhankelijk.
Binnen een CAN-BUS slechts een kabeltype gebruiken.

Integratie in een extern CAN-BUS-systeem:
Aanbevolen leiding voor integratie in een extern
CAN-BUS-systeem:
BUS-verbindingsleiding (accessoires), stekkerklaar
in 5, 15 of 30 m
■ Bij bedrading op installatieplek:
Enkel in de onderstaande tabel vermelde kabeltypes
gebruiken.

■

Integratie in het interne CAN-BUS-systeem:
■ Aanbevolen leiding voor integratie in het interne
CAN-BUS-systeem:
BUS-communicatieleiding binnen-/buitenunit (accessoires), stekkerklaar in 5, 15 of 30 m
■ Bij bedrading op installatieplek:
Bij beide stekkers telkens op de aansluiting ”GND”
bijkomend de beveiliging aansluiten.
Evt. afsluitweerstand van stekker 72 verwijderen.
Aanbevolen kabeltype (installateur):
CAN-BUS-kabel

Conform ISO 11898-2 Twisted Pair-kabel, beveiligd

■

Kabeldoorsnede

0,34 tot 0,6 mm2

■

Asweerstand

95 tot 140 Ω

■

Maximale lengte

200 m

Alternatieve kabeltypes (installateur):
CAN-BUS-kabel
■ Maximale lengte

2-Aderig, CAT5, beveiligd
50 m

CAN-BUS-kabel
■ Maximale lengte

2-Aderig, CAT7, beveiligd
200 m

6179019
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Elektrisch aansluiten (vervolg)

Warmtepomp is eerste of laatste deelnemer
■
■

Aansluiting van externe CAN-BUS op 6-polige aansluitbus op de toestelonderzijde
Af fabriek opgestoken stekker 91 in de elektronische
module HPMU niet in de elektronische module verwijderen. Deze stekker 91 heeft de afsluitweerstand.
C

A

C

91

B

B

Afb. 40

Warmtepomp is middelste deelnemer
Voor de integratie in de externe CAN-BUS zijn in dit
geval 2 aansluitingen aan de warmtepomp vereist:
■ 1 aansluiting op 6-polige aansluitbus op de toestelonderzijde
■ 1 aansluiting in de elektronische module HPMU: af
fabriek opgestoken stekker 91 verwijderen. BUS-verbindingsleiding (toebehoren) op dezelfde stekkerplaats steken.
Of bij bedrading op installatieplek:
1 aansluiting aan de af fabriek opgestoken stekker 91 in de elektronische module HPMU: afsluitweerstand van deze stekker 91 verwijderen.
C

91

A Warmtepomp als eerste of laatste CAN-BUS-deel-

B

B

Afb. 41
A Warmtepomp als middelste CAN-BUS-deelnemer
B CAN-BUS-kabel
C Andere CAN-BUS-deelnemer

6179019

nemer via 6-polige aansluitbus op de toestelonderzijde aangesloten
B CAN-BUS-kabel
C Andere CAN-BUS-deelnemer

A

C
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Afsluitweerstand bij integratie in een extern CANBUS-systeem controleren

Montageverloop
Elektrisch aansluiten (vervolg)
Elektronische module EHCU: verdere dauwpuntschakelaars

X19

X11
X20

Montage

X1

X5

X26
24 V

X22
X23

X4

X10

X7

X17

X2

X6

X3
K3
X25
K7

K5
X18

Afb. 42

Klemmen

Component

Verklaring

X22.1 GND
X22.2 24 V

Dauwpuntschakelaar 24 V voor verwarmings-/koelcircuit 2

Aanbevolen aansluitkabel:
■ 2 x 0,75 mm2
Max. kabellengte: 25 m
Of
■ 2 x 1,5 mm2
Max. kabellengte: 50 m

60

6179019

X22

Montageverloop
Elektrisch aansluiten (vervolg)

0 ... 10 V
+ -

66
SÖP
TS2

Montage

Elektronicamodule HIO: externe warmteomzetter

67A
123

+ NTC 10 kOhm

230 V~

Afb. 43
Aansluitingen 230 V~
Klemmen

Component

Toelichting

66.S
66.Ö
66.P

Vrijgave externe warmteomzetter

Schakelcontact als sluiter: bij aanvraag
wordt P — S gesloten.
Opmerking
Geen laagspanning via het contact leiden.
Daarvoor moet door de installateur een relais worden gemonteerd.
■ De keteltemperatuursensor van externe
warmteopwekkers (klemmen TS2) moet
de ketelwatertemperatuur van de externe
warmteomzetter vastleggen.

■

■
■

Schakelspanning: 230 V~
Schakelstroom: 0,01 tot 1 A

Aanbevolen aansluitkabel:
3 x 1,5 mm2
■ Max. kabellengte: 25 m

■

67A.1
67A.2
67A.3

Storingsmeldingsingang externe warmteomzetter

■
■

Spanning: 230 V~
Max. schakelstroom: 2 A

6179019

Aanbevolen aansluitkabel:
■ 3 x 0,75 mm2 met max. kabellengte 25 m
of
■ 3 x 1,5 mm2 met max. kabellengte 50 m
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Elektrisch aansluiten (vervolg)
Aansluitingen laagspanning < 42 V
Klemmen

Component

Toelichting

0 ... 10 V

Aansturing externe warmteomzetter

0 tot 10-V-uitgang voor stuurspanning
Aanbevolen aansluitkabel:
■ 2 x 0,75 mm2
■ Max. kabellengte: 50 m

Montage

TS2

Keteltemperatuursensor externe warmteomzetter
Of
Temperatuursensor open verdeler

Sensortype: NTC 10 kΩ
Aders verwisselbaar
Aanbevolen aansluitkabel:
■ 2 x 1,5 mm2
■ Max. kabellengte: 35 m

Bedieningseenheid monteren

6179019

In de toestand bij levering is de bedieningseenheid
onderaan geplaatst. Voor betere toegankelijkheid kan
de bedieningseenheid bovenaan worden gemonteerd,
bijv. bij lage montagehoogtes.
Hiervoor de console van de bedieningseenheid boven
monteren.
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Elektrisch aansluiten (vervolg)
Console van de bedieningseenheid boven monteren

7.
1.

Montage

18

0°

2.
5.
6.
8.

!
3.

4.

Afb. 44
Bedieningseenheid monteren

6179019

Opmerking
De geïntegreerde WiFi-communicatiemodule ondersteunt inbedrijfstelling, onderhoud en service via ”Vitoguide app”, alsook de bediening via de ”ViCare App”.
De voor de verbindingsopbouw vereiste toegangsinformatie wordt in 3-voudige uitvoering als sticker op de
achterzijde van de bedieningseenheid geleverd. Voor
montage van de bedieningseenheid deze 3 stickers
losmaken.
Stickers op volgende plaatsen aanbrengen:
■ Voor de inbedrijfstelling een sticker op de aangeduide plaats op het typeplaatje plakken.
■ Voor later gebruik een sticker in het daarvoor voorziene veld in het hoofdstuk ”WiFi inschakelen/
uitschakelen” in deze handleiding kleven.
■ Een sticker in het daarvoor voorziene veld in de
gebruiksaanwijzing kleven.
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Montage

Elektrisch aansluiten (vervolg)

1.

B

A

3.

1.
2.
B

A

A

B

Afb. 45
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A Lightguide
B Bedieningseenheid
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Elektrisch aansluiten (vervolg)

Montage

Buitenunit: elektrisch aansluitbereik toestelonderzijde

AB

Afb. 46
A Aansluiting CAN-BUS-communicatiekabel binnen-/

buitenunit
B Netaansluiting

CAN-BUS-communicatieleiding binnen-/buitenunit aansluiten (accessoires)
Opgelet
Ondeskundig uitgevoerde elektro-installaties
kunnen tot schade aan het toestel leiden.
CAN-BUS-communicatieleiding beschermen
tegen beschadigingen.

6179019
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Montage

Elektrisch aansluiten (vervolg)

1
2 74
H
GND 72
L

CAN H

3

BN

4

7
8
9
10
11
BN 12 GN
WH

5

GND

1

WH

2

GN

CAN L

Afb. 47
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Opmerking
Enkel leidingen met beveiliging gebruiken:
Aan beide zijden van de verbindingsleiding de beveiliging telkens op de aansluiting ”GND” aansluiten.
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Elektrisch aansluiten (vervolg)
Voor door de installateur te voorziene leidingen het
volgende in acht nemen:
■ Leidinglengte:
Min. 3 m
Max. 30 m
■ Aanbevolen aansluitkabel en meer informatie: zie
hoofdstuk ”Warmtepomp in een CAN-BUS-systeem
integreren”.

!

Opgelet
Een niet zorgvuldig gesloten behuizing kan tot
schade door condenswater, tot vibraties en een
sterke geluidsproductie leiden.
■ Circulerende afdichting van de voorplaat op
beschadiging controleren.
■ Toestel deskundig afsluiten.
■ Bij de buis- en slangdoorvoeringen op de
juiste plaats van de isolatie letten.

6179019

Gevaar
Een ontbrekende aarding van componenten van
de installatie kan bij een elektrisch defect tot
ernstig letsel door elektrische stroom en beschadiging van onderdelen leiden.
■ Voor het sluiten van de binnenunit alle aardkabelverbindingen herstellen.
■ Controleren of toestel en buisleidingen met de
potentiaalvereffening van het gebouw verbonden zijn. Evt. verbinding herstellen.
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Binnenunit sluiten

Montageverloop
Binnenunit sluiten (vervolg)
Binnenunit: voorplaat monteren

Montage

1.

2.

3.

O

O
1.
2x

2.
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Afb. 48
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Scheidingsinrichtingen voor niet-geaarde geleiders
■ In de netaansluitleiding moet een scheidingsinrichting worden voorzien, die alle actieve geleiders met
alle polen van het netwerk scheidt en met de overspanningscategorie III (3 mm) voor volledige scheiding overeenstemt. Deze scheidingsvoorziening
moet conform de oprichtingsbepalingen in de vast
geplaatste elektrische installatie worden ingebouwd,
bijv. hoofdschakelaar of voorgeschakelde vermogensveiligheidsschakelaar.
■ Bovendien adviseren we de installatie van een universele stroomgevoelige aardlekschakelaar (FI
klasse B
) voor gelijkstroom(storingen), die
kunnen ontstaan door energie-efficiënte bedrijfsmiddelen.
■ Universele aardlekschakelaar conform
DIN VDE 0100-530 kiezen en plaatsen.
Gevaar
Ondeskundig uitgevoerde elektrische installaties
kunnen door elektrische stroom ernstige verwondingen en materiële schade veroorzaken.
De netaansluiting en veiligheidsmaatregelen
(bijv. aardlekschakelaar) moeten volgens de volgende voorschriften worden uitgevoerd:
■ IEC 60364-4-41
■ NEN-voorschriften
■ TAR laagspanning VDE-AR-N-4100

■

■

■

■

■

■

Gevaar
Ondeskundig uitgevoerde elektrische installaties
kunnen door elektrische stroom ernstige verwondingen en materiële schade veroorzaken.
■ Netaansluitleiding tegen beschadigingen
beschermen.
■ Netaansluitleiding in het buitenbereik mag niet
lichter zijn dan rubberslangleidingen met polychloropreenmantel. Enkel kabels met de aanduiding 60245 IEC 57 gebruiken.

■

■

Gevaar
Een ontbrekende aarding van componenten van
de installatie kan bij een elektrisch defect tot
ernstig letsel door elektrische stroom en beschadiging van onderdelen leiden.
Toestel en leidingen moeten met de equipotentiaalverbinding van het huis verbonden zijn.

In overleg met het energiebedrijf kunnen verschillende tarieven voor de voeding van de laststroomkringen worden overeengekomen.
Technische aansluitvoorwaarden van het energiebedrijf respecteren.
Als de compressor op daltarief wordt gebruikt (blokkering door energiebedrijf), moet nog een leiding
(bijv. 3 x 1,5 mm2) voor het blokkeersignaal van het
energiebedrijf van de meterkast naar de warmtepompregeling worden gelegd.
Of
de leidingen voor het blokkeersignaal van het energiebedrijf en voor de netaansluiting van de warmtepompregeling (3 x 1,5 mm2) worden in een 5-aderige
leiding samengevat.
De toewijzing van de blokkering door het energiebedrijf vindt plaats via het type aansluiting en door
parametrering aan de warmtepompregeling.
De blokkering van de netvoeding is in Duitsland
begrensd tot max. 3 x 2 uur binnen een dag (24 uur).
De voeding voor de warmtepompregeling/elektronica moet zonder blokkering van het energiebedrijf
plaatsvinden. Uitschakelbare tarieven mogen hier
niet worden gebruikt.
In combinatie met eigen energieverbruik (eigen
gebruik van de door de fotovoltaïsche installatie
geproduceerde stroom):
Tijdens de blokkering door het energiebedrijf is de
werking van de compressor met eigen energieverbruik niet mogelijk.
De netaansluitkabel van de warmtepompregeling
met max. 16 A zekeren.
Wij adviseren de netaansluiting voor accessoires en
externe componenten, die niet op de warmtepompregeling worden aangesloten, op dezelfde zekering en
in ieder geval op dezelfde fasen van de warmtepompregeling aan te brengen.
De aansluiting op dezelfde zekering verhoogt de veiligheid bij netuitschakelingen. De stroomopname van
de aangesloten verbruiker moet in acht worden
genomen.
Bij aansluiting van het toestel met flexibele netaansluitkabel moet bij het slecht functioneren van de
trekontlasting gegarandeerd worden dat de stroomvoerende kabels vóór de aarddraad strak gespannen
worden. De aderlengte van de aardkabel is constructieafhankelijk.

Gevaar
Verkeerde toekenning van aders kan tot gevaarlijk letsel door elektrische stroom en tot schade
aan het toestel leiden.
Aders ”L” en ”N” niet verwisselen.

6179019

Netaansluiting warmtepompregeling
De netaansluiting gebeurt op de aansluitkast 230 V~.
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Netaansluiting

Montageverloop
Netaansluiting (vervolg)

171
143
P2
N?L 5 4 3 2 1 N?L

Montage

40
L ?N

L1 ? N

Afb. 49
■
■

■

1/N/PE 230 V/50 Hz
Geadviseerde netaansluitkabel:
3 x 1,5 mm2
Met blokkering door energiebedrijf 5 x 1,5 mm2
Max. kabellengte: 50 m

■
■

Max. zekering: 16 A
Normaal tarief: geen laag tarief met blokkering door
energiebedrijf mogelijk

Opmerking
Deze aansluiting mag niet geblokkeerd worden.

Netaansluiting compressor: buitenunit 230 V~

6179019

Gevaar
Explosiegevaar: door elektrische componenten
kunnen vonken ontstaan, die ontsnappend koudemiddel kunnen ontsteken.
Voor het insteken of ontkoppelen van de netaansluitstekker de installatie spanningsvrij schakelen, bijv. aan de aparte zekering of een hoofdschakelaar. Installatie op spanningsvrijheid controleren.
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Netaansluiting (vervolg)
■
■

Montage

■

Aanbevolen netaansluitkabel: H07RN-F
Het gebruik van een pvc-leiding is niet toegestaan.
Geen adereindhulsen gebruiken.
Aders PE moet langer worden dan beide aders L en
N.
Netaansluiting tegen rechtstreekse zonnestralen
beschermen.

N

L1

N

L

?

?

Afb. 50
Types

Kabel

Alle types

Max. kabellengte
3 x 2,5

mm2

Max. zekering
20 m

B25A

Of
3 x 4,0 mm2

32 m

Netaansluiting compressor: buitenunit 400 V~
Opgelet
Verkeerde fasevolgorde kan schade aan het
toestel veroorzaken.
De netaansluiting van de compressor enkel
maken in de aangegeven fasevolgorde (zie aansluitklemmen) met rechtsdraaiend draaiveld.

Gevaar
Explosiegevaar: door elektrische componenten
kunnen vonken ontstaan, die ontsnappend koudemiddel kunnen ontsteken.
Voor het insteken of ontkoppelen van de netaansluitstekker de installatie spanningsvrij schakelen, bijv. aan de aparte zekering of een hoofdschakelaar. Installatie op spanningsvrijheid controleren.

6179019
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Netaansluiting (vervolg)
■
■

Montage

■

Aanbevolen netaansluitkabel: H07RN-F
Het gebruik van een pvc-leiding is niet toegestaan.
Geen adereindhulsen gebruiken.
Aders PE moet langer worden dan de aders L1, L2,
L3 en N.
Netaansluiting tegen rechtstreekse zonnestralen
beschermen.

?
N

L3
N?

L
2

1

L1 L2

Afb. 51
Types
Alle types

Kabel

Max. kabellengte
5 x 2,5

mm2

Max. zekering
30 m

B16A

Netwerkvoorziening met blokkering energiebedrijf: zonder lokale lastscheiding

Elektrische aansluitingen van de netwerktoevoer:
■ Warmtepompregeling:
Aansluitkast 230 V~ van de binnenunit: zie hoofdstuk ”Aansluitbox: bedrijfscomponenten 230 V~ en
schakelcontacten” en ”netaansluiting warmtepompregeling”.
■ Compressor:
Buitenunit: zie hoofdstuk ”Netaansluiting compressor”.
72

Opmerking
Technische aansluitvoorwaarden van het betreffende
energiebedrijf respecteren.

6179019

Het blokkeersignaal van het energiebedrijf wordt direct
in de aansluitkast 230 V~ van de binnenunit aangesloten, bij warmtepompcascades uitsluitend op de hoofdwarmtepomp.

Montageverloop
Netaansluiting (vervolg)
A 143.4
143.1
40

3 (230 V~)
5 (400 V~)

3
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3
3/N
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3
kWh
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3/N G

E

4
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Netaansluiting warmtepompregeling
Hoogtariefmeter
Voorzekering impulsfrequentieontvanger
Rondstuur-ontvanger (contact geopend: blokkering
actief), voeding: TNC-systeem
G Laagtariefmeter
H Voeding: TNC-systeem

C
D
E
F

Montage

C

kWh

B

4

Weergave zonder zekeringen en zonder
aardlekschakelaar

A Aansluitkast 230 V~
B Compressor warmtepomp

Netwerktoevoer met blokkering energiebedrijf: met lokale lastscheiding
Het blokkeersignaal van het energiebedrijf wordt op
het relais van de daltarief-netvoeding (van installateur)
en in de aansluitkast 230 V~ van de binnenunit aangesloten.
Bij warmtepompcascades moet het blokkeersignaal
van het energiebedrijf op alle warmtepompen parallel
en op dezelfde fasen worden aangesloten. Hiervoor
is een extra hulprelais vereist.
Bij actieve blokkering door energiebedrijf wordt de
compressor ”hard” uitgeschakeld
Elektrische aansluitingen van de netwerktoevoer:
■ Warmtepompregeling:
Aansluitkast 230 V~ van de binnenunit: zie hoofdstuk ”Aansluitbox: bedrijfscomponenten 230 V~ en
schakelcontacten” en ”netaansluiting warmtepompregeling”.
■ Compressor:
Buitenunit: zie hoofdstuk ”Netaansluiting compressor”.

40
C

B

3

3 (230 V~)
5 (400 V~)

K

≈

3
kWh
3/N D
4

3
kWh
3/N G

F
E

4
4
H
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Weergave zonder zekeringen en zonder
aardlekschakelaar

Aansluitkast 230 V~
Compressor warmtepomp
Netaansluiting warmtepompregeling
Hoogtariefmeter
Voorzekering impulsfrequentieontvanger
Rondstuur-ontvanger (contact geopend: blokkering
actief), voorzekering
G Laagtariefmeter
H Voeding: TNC-systeem
K Hoofdschakelaar

A
B
C
D
E
F
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Opmerking
Technische aansluitvoorwaarden van het betreffende
energiebedrijf respecteren.

143.4
143.1

A
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Netaansluiting (vervolg)
Voeding in combinatie met eigen energieverbruik
Zonder blokkering door energiebedrijf
Vitocal

B

Vitocal

~
~
A

A

C

Montage
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A Warmtepomp
B Andere (eigenenergie-)verbruiker in het huishouC
D
E

K

L
M
N

bij eigen energieverbruik):
Energie-afname van energiebedrijf en energievoeding aan energiebedrijf
Meter met retourblokkering:
Voor energieopwekking van de fotovoltaïsche
installatie
Scheidingsinrichting voor de huisaansluiting (verdeelkast)
Verdeelkast
Huisaansluitkast

6179019

F
G

den
Energiemeter
Omvormer
Scheidingsinrichting voor de fotovoltaïsche installatie
Aansluitklem
Dubbele tariefmeter (voor bijzonder tarief voor
warmtepomp)
Niet toegestaan in combinatie met fotovoltaïsche
installatie bij eigen energieverbruik

H Tweerichtingsmeter (voor fotovoltaïsche installatie
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Protocollen opstellen
De meetwaarden bij de eerste inbedrijfstelling in de
protocollen vanaf pagina 167 en in het bedrijfshandboek (indien aanwezig) noteren.

Netspanning inschakelen
Netspanning op de hoofdzekering inschakelen.

Warmtepomp inschakelen
Volgende volgorde in acht nemen:
1. Spanning van de buitenunit inschakelen.

!

Opgelet
Door vorst kan schade aan de warmtepomp en
de installatie ontstaan.
Spanningstoevoer en netschakelaar aan de binnenunit continu ingeschakeld laten.
Spanningstoevoer en netschakelaar enkel gedurende een korte periode uitschakelen, bijv. voor
werkzaamheden aan de warmtepomp.

!

Opgelet
Inbedrijfstelling direct na de opstelling van de
buitenunit kan schade aan het toestel veroorzaken.
Tussen opstelling van de buitenunit en inbedrijfstelling van de warmtepomp moet minstens
30 min liggen.

2. Spanning van de binnenunit inschakelen.
3. Binnenunit met de netschakelaar inschakelen.

Installatie in bedrijf stellen
Voorwaarden voor de inbedrijfstelling
■
■
■
■
■
■

Alle hydraulische leidingen zijn op de warmtepomp
aangesloten en op dichtheid gecontroleerd.
Binnen- en buitenunit zijn hydraulisch met elkaar verbonden.
De installatie is nog niet met verwarmingswater
gevuld.
Alle elektrische componenten van de installatie zijn
aangesloten.
De binnenunit en de buitenunit zijn aangesloten op
het stroomnetwerk.
WiFi is beschikbaar.

Verloop inbedrijfstelling
1. Als het toestel nog niet ingeschakeld werd: netschakelaar inschakelen. De inbedrijfstellingsassistent start automatisch.
Als het toestel reeds werd ingeschakeld: zie hoofdstuk ”inbedrijfstellingsassistent achteraf opvragen”.

3. ”Vitoguide App” starten: zie hoofdstuk”Inbedrijfstelling via Vitoguide App”.
Externe warmteomzetter in bedrijf stellen. Vereiste
parameters voor de warmtepompregeling met
Hybrid Pro Control instellen.

2. Verdere stappen: zie inbedrijstellingsassistent in
volgend overzicht.

4. Meer instellingen: zie ”ViCare App”
Of
Gebruiksaanwijzing
Opmerking
Meer instellingen voor de externe warmteomzetter
zijn enkel via de ”ViCare App” mogelijk.
6179019

Opmerking
Afhankelijk van het type warmteomzetter, aangesloten accessoires en andere instellingen verschijnen niet alle menupunten.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Installatie in bedrijf stellen (vervolg)
Inbedrijstellingsassistent
Verloop

Toelichtingen en verwijzingen

Inbedrijfstelling
Taal

Gewenste menutaal voor de bedieningseenheid kiezen.

Middel van de inbedrijfstelling
■ Met bedieningsgedeelte
De inbedrijfstelling wordt met de bedieningseenheid voortgezet.
(HMI)
■ Inbedrijfstelling met soft- Het toestel schakelt automatisch het WiFi-access-point in. Meer inbedrijfstelwaretool
lingsstappen overeenkomstig de aanwijzingen van de softwaretool of de app uitvoeren.
Informatie

Weergegeven informatie omtrent ”Service link” en privacyinformatie bevestigen.

Taal

Gewenste menutaal voor de bedieningseenheid kiezen.

Land

Land van opstelling selecteren.

Datum en tijd

Datum en tijd instellen.

Maateenheden

Eenhedensysteem selecteren.

Opstelvoorwaarden buitenunit
■ Ja, opstelvoorwaarden
zijn gerespecteerd
■ Nee, enkel met externe
warmteomzetter voortzetten

Opstelvoorwaarden van de buitenunit: zie montageinstructies op pagina 21.
Inbedrijfstelling met buitenunit voortzetten.
Installatie zonder buitenunit in bedrijf nemen:
Werking met externe warmteomzetter, bijv. voor de estrikdroging

Installatie koelcircuit
■ Ja, buitenunit vrijgeven

6179019

■

Buitenunit is conform deze montage- en serviceaanwijzing geïnstalleerd en bedrijfsklaar: inbedrijfstelling voortzetten.
Nee. Kamerverwarming Buitenunit niet bedrijfsklaar: werking met externe warmteomzetter, geen kamergebeurt enkel met exter- koeling
ne warmteomzetter.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Installatie in bedrijf stellen (vervolg)
Verloop

Toelichtingen en verwijzingen

Installatieschema
Verwarmings-/koelcircuit 1 Configuratie van de verwarmings-/koelcircuits
tot Verwarmings-/koelcircuit 4
■ Functie
■ Niet voorhanden
■ Verwarmings-/koelcircuit zonder mengklep
■ Verwarmings-/koelcircuit met mengklep (niet voor verwarmings-/koelcircuit 1)
■ Type
Type van de energieverdeling, bijv. radiatoren, vloerverwarming enz.
■ Werking
■ Alleen verwarmen
■ Alleen koelen
■ Stoken en koelen
Warm water
■ Geen warm water
■ Boiler met een sensor
■ Boiler met een sensor
en circulatiepomp

Installatiecomponenten voor tapwateropwarming
Installatie zonder tapwaterverwarming
Warmwaterboiler met 1 boilertemperatuursensor
Warmwaterboiler met 1 boilertemperatuursensor en circulatiepomp

Open verdeler/buffer
■ Niet voorhanden
■ Buffer alleen verwarming
■ Tapwaterverwarming
voor de buffer

Instellingen voor de verbruikercircuits volgens de componenten van de installatie
Installatie met verwarmingswaterbuffer met 1 buffertemperatuursensor
Tapwaterverwarming met bijv. afzonderlijke warmwaterboiler voor de verwarmingswaterbuffer aangesloten

Vulassistent
Installatiedruk
Doel
■ Bereik
■

Waarden voor installatiedruk instellen.
Gewenste waarde van de installatiedruk aan verwarmingswaterzijde in bar
Tolerantiebereik van de installatiedruk in bar: als deze waarde gedurende een
bepaalde periode met meer dan het opgegeven bereik afwijkt, verschijnt de
waarschuwing A.11.

Vullen
Installatie met verwarmingswater vullen.
Vullen warm water
Zie hoofdstuk ”Verbruikerscircuits vullen” op pagina.
■ Vullen ontdooibuffer
■ Vullen verwarmings-/
koelcircuit 1
■ Installatiedruk herstellen Zie hoofdstuk ”Installatiedruk herstellen” op pagina 83.
■

Ontluchten

Installatie wordt via de snelontluchter in de buitenunit ontlucht: zie hoofdstuk ”Installatie ontluchten” op pagina 84.
Opmerking
Als de buitenunit nog niet aangesloten is, de beide aansluitingen voor aanvoer
en retour buitenunit op de binnenunit door de installateur met elkaar laten verbinden. In deze hydraulische verbinding een ontluchtingsklep monteren en via
deze ontluchten: zie pagina 40.
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Opmerking
Het ontluchtingsproces kan tot 20 min duren.
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Verloop

Toelichtingen en verwijzingen

Uitbreidingen
Blokkering door energiebedrijf en Smart Grid
■
■

■

Activeren van blokkering door energiebedrijf en Smart Grid:
Aansluiting van de potentiaalvrije contacten van de energieleverancier (aansluitingen 143.4 en 143.5 in de aansluitkast 230 V~): zie pagina 53.
Functie niet beschikbaar Noch blokkering door energiebedrijf, noch Smart Grid zijn aangesloten.
Blokkering door energie- Potentiaalvrij contact voor blokkering door energiebedrijf is aangesloten (aansluibedrijf
ting 143.4): zie pagina 53.
Smart Grid
Potentiaalvrije contacten voor Smart Grid zijn aangesloten (aansluitingen 143.4
en 143.5): zie pagina 53.

Digitale ingang 1
■
■

■
■

Functie van de op aansluiting 143.2 in de aansluitkast 230 V~ aangesloten potentiaal contact
Geen functie
Geen potentiaalvrij contact aangesloten
Externe aanvraag circu- Als de aangesloten toets ingedrukt wordt, draait de circulatiepomp gedurende
latiepomp
5 min.
Extern blokkeren
Koelcircuit wordt geblokkeerd.
Verwarmings-/koelcircuit Als de thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing voor het vloerverwar1 blokkeren
mingscircuit 1 geactiveerd wordt, wordt de kamerverwarming voor dit verwarmings-/koelcircuit uitgeschakeld.

Digitale ingang 2
■
■
■

Geen functie
Storingsmeldingsingang
Externe aanvraag

Functie van de op aansluiting 143.3 in de aansluitkast 230 V~ aangesloten potentiaal contact
Geen potentiaalvrij contact aangesloten
Storingsmelding extern toestel, bijv. externe warmteopwekker
Aanvraag van de warmtepomp met een instelbare gewenste aanvoertemperatuur (parameter 528.0) en gewenst toerental van de secundaire pomp (parameter 1100.2)

Systeemconfiguratie
Geluidsreducerende werking
■ Functie
■ Tijdprogramma
■

Instelbaar door gebruiker installatie

Estrikdroging
■
■

Niet actief
Profiel A

Geluidsreducerende werking van de buitenunit: tijdens de geluidsreducerende
werking worden compressor en ventilator met gereduceerd toerental bediend.
Geluidsreducerende werking vrijgeven/niet vrijgeven.
Tijdprogramma instellen voor geluidsreducerende werking: zie gebruiksaanwijzing.
Vrijgave of het tijdprogramma voor de geluidsreducerende werking door installatiegebruiker kan worden ingesteld.
Als een profiel geselecteerd wordt, begint de estrikdroging na het beëindigen
van de inbedrijstellingsassistent met het betreffende temperatuut-tijd-profiel.
Estrikdroging wordt niet ingeschakeld.
Temperatuur-tijd-profiel 1 (volgens EN 1264-4)
ϑ/°C
50
40
30
20
10
1

■

Profiel B

5

10

15

20

25

30

t/d

Temperatuur-tijd-profiel 2 (volgens ZV parket en vloertechniek)
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ϑ/°C
50
40
30
20
10
1

5

10

15

20

25

30

t/d
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■

Profiel C

Toelichtingen en verwijzingen
Temperatuur-tijd-profiel 3 (volgens ÖNORM)
ϑ/°C
50
40
30
20
10
1

■

Profiel D

5

10

15

20

25

30

t/d

25

30

t/d

Temperatuur-tijd-profiel 4
ϑ/°C
50
40
30
20
10
1

■

Profiel E

5

10

15

20

Temperatuur-tijd-profiel 5
ϑ/°C
50
40
30
20
10
1

■

Profiel F

5

10

15

20

25

30

t/d

Temperatuur-tijd-profiel 6
ϑ/°C
50
40
30
20
10
1

5

10

15

20

25

30 t/d

WiFi in- en uitschakelen
Het toestel heeft een geïntegreerde WiFi-communicatiemodule met uitgebreid typeplaatje.
Deze WiFi-communicatiemodule ondersteunt inbedrijfstelling, onderhoud en service via ”Vitoguide”/”Vitoguide App”, alsook de bediening via de ”ViCare App”.
De voor de verbindingsopbouw vereiste toegangsinformatie zijn af fabriek in 3-voudige uitvoering als sticker
op de achterzijde van de bedieningseenheid aangebracht. De toegangscode is met een ”Wifi-symbool”
aangeduid.

Voor montage van de bedieningseenheid deze 3 stickers losmaken. Stickers op volgende plaatsen aanbrengen:
■ Voor de inbedrijfstelling een sticker op de aangeduide plaats op het typeplaatje plakken.
■ Voor later gebruik een sticker hier kleven:

Afb. 55
Een sticker in het daarvoor voorziene veld in de
gebruiksaanwijzing kleven.
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■
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WiFi-verbinding inschakelen. Verbinding met de router
maken:
■ Informatie omtrent WiFi: Zie hoofdstuk ”Bedrijfszekerheid en systeemvoorwaarden WiFi”.
■
Internetverbinding herstellen
Bedieningshandleiding

Inbedrijfstellingsassistent later opvragen
Als de eerste inbedrijfstelling later moet worden uitgevoerd, kan de inbedrijfstellingsassistent steeds
opnieuw worden gestart.

2.

”Service”

Op de volgende toetsen drukken:

4. Met

1.

5. ”Inbedrijfstelling”

3. Wachtwoord ”viservice” invoeren.
bevestigen.

Inbedrijfstelling via Vitoguide App
Opmerking
Apps voor inbedrijfstelling en service zijn voor iOS- en
Android-toestellen beschikbaar.

2.

”Service”

3. Wachtwoord ”viservice” invoeren.
4. Met

bevestigen.

5. ”Inbedrijfstelling”
Het toestel schakelt automatisch het WiFi-access-point
in.
1.

6. ”Inbedrijfstelling met softwaretool”
7. Met

bevestigen.

8. Instructies in de app volgen.

Installatie vullen
Het vullen van de installatie gebeurt menugeleid met
de inbedrijstellingsassistent.

!

Opgelet
Het vullen en ontluchten van de installatie met
losgemaakte transportbeveiliging kan leiden tot
schade in de buitenunit.
Voor het vullen en ontluchten van de installatie
controleren of de transportbeveiliging vergrendeld is: zie pagina 33.

!

Opgelet
Ongeschikt vul- en bijvulwater zorgt voor afzettingen en corrosievorming. Daardoor kunnen de
prestatiewaarden van de warmtepomp verminderen of schade aan de installatie ontstaan.
■ Verwarmingsinstallatie vóór het vullen grondig
spoelen.
■ Uitsluitend met water van tapwaterkwaliteit
vullen.
■ Uitsluitend vul- en bijvulwater met een waterhardheid < 16,8 °dH gebruiken.

Vulwater en bijvulwater

6179019

Geen vorstbeschermingsmiddel (bijv. water-glycolmengsel) in het verwarmingswater gebruiken.
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Meer informatie omtrent het vul- en bijvulwater: zie
planningsaanwijzing ”Basisprincipes voor warmtepompen”.

Het verwarmingswater met een van de volgende
mogelijkheden voorbereiden:
■ Direct vullen via ontkalkingsinstallatie met naleving
van het minimumvolume
■ Vullen met een spoelpomp en gezuiverd water
■ Vullen in het circulatieproces tussen aanvoer en
retour

We adviseren de volledige installatie eerst met water
in tapwaterkwaliteit te vullen.

Verbruikerscircuits vullen
De installatie inclusief de buitenunit wordt via de inbedrijfstellingsassistent menugeleid gevuld.

1

Hiervoor schakelt de 4/3-wegklep na elkaar om tussen
de betreffende leidingen voor het verwarmings-/koelcircuit (”Vullen verwarmings-/koelcircuit 1”), het tapwatercircuit (”Vullen warm water”), de geïntegreerde
buffer (”Vullen ontdooibuffer”) enz.

1

Afb. 56
Het vullen start automatisch, nadat de ”Vulassistent”
in de inbedrijfstellingsassistent werd opgeroepen.
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1. Vulslang op de 3-weg-kogelkraan aanvoer buitenunit (verwarmingswaterinlaat binnenunit) aansluiten.

2. Afvoerslang op de 3-weg-kogelkraan retour buitenunit (verwarmingswateruitlaat binnenunit) aansluiten. Slang in geschikt vat of afwateringsaansluiting
leiden.
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3. 3-Weg-kogelkranen in aanvoer en retour buitenunit
conform afb. 56 openen: Open in alle richtingen
Verwarmingswater via de vulslang langzaam laten
instromen.

5. Zodra geen luchtbellen meer uit de afvoerslang
komen, met
het vullen van het volgende verbruikerscircuit starten.
6. Na het vullen van alle verbruikerscircuits, het vulproces met
stoppen.
De inbedrijstellingsassistent wisselt naar de
opbouw van de installatiedruk.

Verwarmingswaterdebiet:
■ min. 600 l/h
■ Max. 1500 l/h
Vuldruk: min. 0,2 bar (0,02 MPa) boven de voordruk van het expantievat
Voordruk van het expansievat af fabriek: 0,75 bar
(0,075 MPa) tot 0,95 bar (0,095 MPa)

7. De beide 3-wegkogelkranen sluiten.
8. Vul- en afvoerslang aftrekken.

4. Vulproces in de inbedrijfstellingsassistent starten.
Vullen van het 1ste verbruikerscircuit begint.

Vulfunctie oproepen
Om deze functie te activeren, inbedrijfstellingsassistent
starten.

Zie pagina 81.

Installatiedruk herstellen

1

1

6179019

Afb. 57
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Vullen van de installatie met de vulfunctie is afgesloten.
De functie ”Installatiedruk herstellen” start in de
aansluiting automatisch.

6. 3-weg-kogelkraan in de aanvoer buitenunit (verwarmingswaterinlaat binnenunit) sluiten. Debiet
van de buitenunit blijft open.
Vulslang aftrekken.

1. Vulslang op de 3-weg-kogelkraan aanvoer buitenunit (verwarmingswaterinlaat binnenunit) aansluiten.

7. Dichtheid van de interne hydraulische verbindingen
bij de installateur controleren.

2. 3-weg-kogelkraan in aanvoer buitenunit (verwarmingswaterinlaat binnenunit) conform afb. 57 openen: Open in alle richtingen
3. Debiet tussen binnen- en buitenunit via 3-wegkogelkraan in de retour buitenunit (verwarmingswateruitlaat binnenunit) openen: zie afb. 57.
4. Verwarmingswater via de vulslang langzaam laten
instromen.
Installatiedruk op het display controleren.

!

Opgelet
Ondichte hydraulische verbindingen veroorzaken schade aan het toestel.
■ Interne hydraulische verbindingen bij de
installateur op lekkage controleren.
■ Bij ondichtheid toestel onmiddellijk uitschakelen. Verwarmingswater aftappen. Zitting
van de afdichtingen controleren. Weggeschoven afdichtringen absoluut vernieuwen.

5. Zodra de gewenste installatiedruk bereikt is, proces in de inbedrijfstellingsassistent stoppen.

Functie installatiedruk activeren
Om deze functie te activeren, inbedrijfstellingsassistent
starten.

Zie pagina 81.

Installatie ontluchten
1. In de inbedrijfstellingsassistent kan de functie ”Ontluchting” rechtstreeks na het vullen worden gestart:
Hiervoor de aanvraag ”Wilt u met het ontluchbevestitingsprogramma verdergaan?” met
gen.
2. Na het starten van de functie ”Ontluchting” wordt
de volledige installatie via de snelontluchter in de
buitenunit automatisch ontlucht. De snelontluchter
bevindt zich op de vlotter-ontluchterklep: zie ”Overzicht interne componenten”.
Hierbij rijdt de 4/3-wegklep na elkaar verschillende
posities aan.

3. De functie ”Ontluchting” eindigt automatisch.
Op het display wordt de installatiedruk weergegeven.
Het ontluchtingsproces kan tot 20 min duren.
Opmerking
Bij sterke daling van de installatiedruk de installatiedruk weer herstellen: zie hoofdstuk ”Installatiedruk herstellen”.

Ontluchtingsfunctie activeren
Zie pagina 81.
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Om deze functie te activeren, inbedrijfstellingsassistent
starten.
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Gevaar
Het aanraken van spanningsgeleidende componenten kan tot gevaarlijke letsels door elektrische stroom leiden. Sommige componenten op
printplaten hebben na uitschakelen van de netspanning nog spanning.
■ Elektrische aansluitruimtes niet aanraken.
■ Bij werkzaamheden aan de binnen- of buitenunit installatie spanningsvrij schakelen, bijv.
via de aparte zekering of een hoofdschakelaar. Op spanningvrijheid controleren. Tegen
opnieuw inschakelen beveiligen.
■ Vóór het begin van de werkzaamheden minimaal 4 minuten wachten tot de spanning is
afgebouwd.

!

Opgelet
Bij werkzaamheden aan het koelcircuit kan koudemiddel lekken.
■ Voorschriften en richtlijnen voor de omgang
met dit koudemiddel beslist in acht nemen en
aanhouden.
■ Werkzaamheden aan het koelcircuit mogen
alleen door gecertificeerd personeel worden
uitgevoerd (volgens verordeningen
EU 517/2014 en 2015/2067).

6179019

Gevaar
Een ontbrekende aarding van componenten van
de installatie kan bij een elektrisch defect tot
ernstig letsel door elektrische stroom en beschadiging van onderdelen leiden.
Alle aardleidingsverbindingen steeds herstellen.
Toestel en leidingen moeten met de equipotentiaalverbinding van het huis verbonden zijn.
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Warmtepomp openen (vervolg)
Binnenunit openen

3.

2.

1.
2x

1.
2x
2.

3.
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Afb. 58
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Bedieningseenheid in onderhoudspositie plaatsen
■

■

Voor verschillende onderhoudswerkzaamheden de
bedieningseenheid, afhankelijk van de positie, naar
boven of beneden plaatsen.
Stekker op de console niet aftrekken. Positie en
bevestiging van de kabel (bevestigingspunt van de
kabelbinder) niet wijzigen.

3.

1.
2x

2.

1.
2x

2.
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3.

Afb. 59
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Warmtepomp openen (vervolg)
Buitenunit openen

2.

1.
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Afb. 60
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■

■

Aan de hand van de berekening conform DIN 4807-2
controleren of het ingebouwde expansievat voor het
waterdebiet van de installatie volstaat.
Wanneer het ingebouwde expansievat niet groot
genoeg is, secundair circuit met een extra expansievat uitrusten.
Voordruk van het expansievat jaarlijks controleren.
Controle bij koude installatie uitvoeren.

2. Als de voordruk van het expansievat lager is dan
de statische druk van de installatie: aan de klep
van het membraan-drukexpansievat stikstof bijvullen tot de voordruk 0,1 tot 0,2 bar (10 tot 20 kPa)
hoger is dan de statische druk van de installatie.
Opmerking
De min. voordruk 0,7 bar (70 kPa) niet onderschrijden (kookgeluiden).
■ Voordruk af fabriek: 0,75 tot 0,95 bar (75 tot
95 kPa)

■

1. Installatie zo ver aftappen tot drukindicatie ”0” aangeeft.
Installatiedruk opvragen
Gebruiksaanwijzing.

3. Water bijvullen tot bij afgekoelde installatie de vuldruk min. 1,0 bar (0,1 MPa) bedraagt en 0,3 tot
0,5 bar (30 tot 50 kPa) hoger is dan de voordruk
van het expansievat: zie hoofdstuk ”Installatie vullen”.
Toegelaten werkingsdruk: 3 bar (0,3 MPa)

Alle verwarmings- en tapwateraansluitingen op lekkage controleren
Gevaar
Door het lekkend verwarmings- of tapwater
bestaat het gevaar voor elektrische schokken.
Bij inbedrijfstelling en na onderhoudswerkzaamheden alle aansluitingen aan de waterzijde op
lekkage controleren.

!

Opgelet
Ondichte hydraulische verbindingen veroorzaken schade aan het toestel.
■ Interne hydraulische verbindingen bij de installateur op lekkage controleren.
■ Bij ondichtheid toestel onmiddellijk uitschakelen. Verwarmingswater aftappen. Positie van
de afdichtringen absoluut controleren. Verschoven afdichtringen vernieuwen.

Transportbeveiliging buitenunit losmaken
Opgelet
Vroegtijdig losmaken van de transportbeveiliging
kan leiden tot schade in de buitenunit.
■ Transportbeveiliging pas na het volledig vullen
en ontluchten van de installatie losmaken.
■ Voor het bijvullen van verwarmingswater
transportbeveiliging weer arrêteren.

6179019
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A

Afb. 61
Voor het losmaken van de transportbeveiliging borgschroef A met een binnenzeskantsleutel (maat 5) tot
aan de aanslag naar rechts draaien.

Koelcircuit controleren
Druktoestellen in het koelcircuit conform druktoestelrichtlijn 2014/68/EU:
Leidingen
7max
PS x DN
Buisleidingen volgens artikel 4, paragraaf 3

< DN 25

< 546 barmm

—

DN 32

970 barmm

I

Buisleiding verdamper
Tank

Categorie

Vmax

PS x Vmax

Categorie

Accumulator 1

4,1 l

125 barl

II

Accumulator 2 (compressor)

1,1 l

46 barl

I

Compressor

1,5 l

34 barl

I

Reservoir volgens artikel 4, paragraaf 3

<1l

< 30,3 barl

—

Veiligheidscomponenten

Schakeldruk

Hogedrukmonitor PSH
PS Toegestane bedrijfsdruk: zie ”Technische gegevens”.
Onderhoud van de druktoestellen en veiligheidsvoorzieningen conform de lokale en nationale voorschriften
en richtlijnen uitvoeren.

30,3 bar (3,03 MPa)
■
■
■
■

Aanbevolen jaarlijks onderhoud
■
■

IV

Binnenruimte van de buitenunit op olierestanten controleren.
Alle schroefverbindingen op vastheid controleren.
Alle watergeleidende componenten op dichtheid controleren.
Alle elektrische componenten en verbindingen op
beschadiging, slijtage en vaste zitting controleren.
Alle dempingen en houders controleren.
Controleren of vereisten aan de veiligheidszone zijn
gerespecteerd.
6179019

Visuele controle:
■ Alle componenten op beschadiging controleren.
■ Alle componenten en leidingen op corrosie controleren.

Categorie
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Reinigingswerken:
Filter in de retour van de buitenunit reinigen: zie
hoofdstuk ”Filter in de kogelkraan reinigen”.
■ Bekleding van de buitenplaten en binnenruimte van
de buitenunit reinigen.
■ Verdamper reinigen: zie hoofdstuk ”Warmtewisselaar
(verdamper) van de buitenunit reinigen”.
■ Vrije afvoer van het condenswater verzekeren: zie
hoofdstuk ”Condenswaterbak en condenswaterafvoer reinigen”.

■

Verdere controles:
Dichtheid controleren: zie hoofdstuk ”Dichtheid van
het koudecircuit controleren”.
■ Kwaliteit van het verwarmingswater controleren: zie
hoofdstuk ”Vul- en bijvulwater”.

Bij twijfel over de geschiktheid of bestaan van de controles moet het toestel worden gerepareerd of afgevoerd.
Voor werkzaamheden aan het koelcircuit: zie ook
hoofdstuk ”Checklist voor werkzaamheden voor de
instandhouding”.
Opmerking
Voor gebruik in commerciële omgeving kunnen bijzondere voorschriften gelden, met naleving van de
genoemde onderhoudswerken en de druktoestelrichtlijn.

■

■

■

Onderhoud na ten laatste 12 jaar
■

Op basis van het koelmiddel R290 is na 12 jaar een
speciale controle en onderhoud van de druktoestellen
en veiligheidsvoorzieningen vereist. De controle kan
het vervangen van componenten vereisen.

Veiligheidsketting jaarlijks controleren: informatie
inzake testverloop bij de Technischen Dienst van
Viessmann opvragen.
Hogedrukmonitor PSH minstens alle 12 jaar vervangen.
Veiligheidstemperatuurbegrenzer minstens alle
12 jaar vervangen.

Koelcircuit op dichtheid controleren
Verbindingen op koudemiddellekken controleren.
Gevaar
Huidcontact met het koudemiddel kan tot huidletsel leiden.
Bij werkzaamheden aan het koelcircuit veiligheidsbril en werkhandschoenen dragen.
Opgelet
Bij werkzaamheden aan het koelcircuit kan koudemiddel lekken.
■ Voorschriften en richtlijnen voor de omgang
met dit koudemiddel beslist in acht nemen en
aanhouden.
■ Werkzaamheden aan het koelcircuit mogen
alleen door gecertificeerd personeel worden
uitgevoerd (volgens verordeningen
EU 517/2014 en 2015/2067).
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!

Voor de werkzaamheden aan een koelcircuit met
brandbaar koudemiddel gelden bijzondere vereisten
aan de kwalificatie en certificatie van het vakpersoneel: zie ”Veiligheidsinstructies”.
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1.

90°

3.

2.

Afb. 62
4. Filter onder stromend water reinigen.

5. Filter in omgekeerde volgorde opnieuw monteren
(werkstappen 3 tot 1.).
Aanhaalmoment voor het deksel:
10,0 ±0,5 Nm

Vrije loop van de ventilator in de buitenunit controleren

6179019

Gevaar
Het aanraken van de werkende ventilator kan tot
gevaarlijke snijwonden leiden.
■ Buitenunit spanningsvrij schakelen. Tegen
opnieuw inschakelen beveiligen.
■ Toestel pas openen als de ventilator niet meer
naloopt.
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Vrije loop van de ventilator in de buitenunit… (vervolg)

1.

2.

Afb. 63
3. Ventilator met de hand draaien.

Aanhaalmomenten voor de schroeven:
1,8 ±0,5 Nm

Warmtewisselaar (verdamper) van de buitenunit reinigen
Gevaar
Het aanraken van de werkende ventilator kan tot
gevaarlijke snijwonden leiden.
■ Buitenunit spanningsvrij schakelen. Tegen
opnieuw inschakelen beveiligen.
■ Toestel pas openen als de ventilator niet meer
naloopt.
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Gevaar
Het aanraken van onder spanning staande
onderdelen en het contact van water met onder
spanning staande onderdelen kan door elektrische stroom tot ernstige verwondingen leiden.
■ Buitenunit spanningsvrij schakelen. Tegen
opnieuw inschakelen beveiligen.
■ Buitenunit tegen vocht beschermen.
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Gevaar
Licht ontvlambare vloeistoffen en materialen
kunnen explosies en brand veroorzaken, bijv.
benzine, oplos- en reinigingsmiddelen, verf of
papier.
■ Geen producten met zuren of oplosmiddelen
gebruiken, bijv. op basis van azijn, nitro- of
kunstharsverdunners, nagellakremover, spiritus, sprays enz.
■ Geen middelen met chloride of ammoniak
gebruiken.

!

Opgelet
Gebruikelijke huishoudelijke schoonmaakmiddelen en speciale schoonmaakmiddelen kunnen
de warmtewisselaar (verdamper) beschadigen.
■ Lamellen van de warmtewisselaar (verdamper) aan de achterzijde van de buitenunit met
een borstel met lange haren reinigen.
■ Enkel milde, in water oplosbare huishoudelijke
schoonmaakmiddelen gebruiken.
■ Geen stoffen, die schurende deeltjes bevatten, bijv. politoer, schuurmiddelen of schoonmaaksponsjes gebruiken.

2. Warmtewisselaar van binnen naar buiten met
perslucht uitblazen.

!

Opgelet
Te sterke luchtdruk frontaal en van de zijkant
kan de aluminium lamellen van de warmtewisselaar vervormen.
Het uitblaaspistool alleen frontaal en vanaf
voldoende grote afstand op de warmtewisselaar richten.

3. De warmtewisselaar op vervormingen en krassen
controleren. Evt. met passend gereedschap herstellen.
4. Behuizing van de buitenunit sluiten.

Reiniging met perslucht
1. Behuizing van de buitenunit openen.
Gevaar
De scherpe kanten van de warmtewisselaar
(verdamper) kunnen verwondingen veroorzaken.
Contact vermijden.

Condenswaterbak en condenswaterafvoer reinigen

Gevaar
Het aanraken van de werkende ventilator kan tot
gevaarlijke snijwonden leiden.
■ Buitenunit spanningsvrij schakelen. Tegen
opnieuw inschakelen beveiligen.
■ Toestel pas openen als de ventilator niet meer
naloopt.
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Gevaar
Licht ontvlambare vloeistoffen en materialen
(bijv. benzine, oplos- en reinigingsmiddelen, verf
of papier) kunnen explosies en brand veroorzaken.
■ Geen producten met zuren of oplosmiddelen
gebruiken, bijv. op basis van azijn, nitro- of
kunstharsverdunners, nagellakremover, spiritus, sprays enz.
■ Geen middelen met chloride of ammoniak
gebruiken.

!

Opgelet
Gebruikelijke huishoudelijke reinigingsmiddelen
en speciale reinigingsmiddelen kunnen de condenswaterbak beschadigen.
■ Enkel met zuiver water reinigen. Geen reiniger
gebruiken.
■ Geen stoffen, die schurende deeltjes bevatten, bijv. politoer, schuurmiddelen of schoonmaaksponsjes gebruiken.
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Gevaar
Het aanraken van onder spanning staande
onderdelen en het contact van water met onder
spanning staande onderdelen kan door elektrische stroom tot ernstige verwondingen leiden.
■ Buitenunit spanningsvrij schakelen. Tegen
opnieuw inschakelen beveiligen.
■ Buitenunit tegen vocht beschermen.

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Condenswaterbak en condenswaterafvoer reinigen (vervolg)

!

Opgelet
Beschadigingen door condenswater voorkomen.
Elektronische onderdelen met gepast materiaal
waterdicht afdekken.

B
1.

C
2.

A

Afb. 64
A Openingen in de bodemplaat
B Condenswaterbak
C Condenswaterafvoer

3. Condenswaterbak en condenswaterafvoer reinigen.
Aanhaalmomenten voor de schroeven:
1,8 ±0,5 Nm
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Elektrische aansluitingen van de binnenunit op vastheid controleren
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Elektrische aansluitingen van de buitenunit op vastheid controleren
Gevaar
Het aanraken van spanningvoerende onderdelen kan door elektrische stroom tot ernstige verwondingen leiden. Enkele componenten op de
printplaten staan na het uitschakelen van de
netspanning nog onder spanning.
■ Voor werkzaamheden aan de buitenunit de
installatie spanningsvrij schakelen, bijv. op een
afzonderlijke zekering of een hoofdschakelaar.
Controleren of de installatie spanningsvrij is en
beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
■ Vóór het begin van de werkzaamheden minimaal 4 min. wachten tot de spanning van de
geladen condensatoren afgebouwd is.

Warmtepomp sluiten
Gevaar
Een ontbrekende aarding van componenten van
de installatie kan bij een elektrisch defect tot
ernstig letsel door elektrische stroom en beschadiging van onderdelen leiden.
■ Voor het sluiten van de binnenunit alle aardkabelverbindingen herstellen.
■ Controleren of toestel en buisleidingen met de
potentiaalvereffening van het gebouw verbonden zijn. Evt. verbinding herstellen.

Opgelet
Ondichte hydraulische verbindingen veroorzaken schade aan het toestel.
■ Dichtheid van de interne hydraulische verbindingen bij de installateur controleren.
■ Bij ondichtheid toestel onmiddellijk uitschakelen. Verwarmingswater aftappen. Positie van
de afdichtringen controleren. Verschoven
afdichtringen zeker vernieuwen.

Na beëindiging werkzaamheden warmtepomp sluiten.
Opgelet
Een niet zorgvuldig gesloten behuizing kan tot
schade door condenswater, tot vibraties en een
sterke geluidsproductie leiden.
■ Circulerende afdichting van de voorplaat op
beschadiging controleren.
■ Toestel deskundig afsluiten.
■ Bij de buis- en slangdoorvoeringen op de
juiste plaats van de isolatie letten.

Zie ook de bedieningshandleiding voor de inbedrijfstelling van het toestel.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Warmtepomp sluiten (vervolg)
Binnenunit sluiten

1.

2.

2.

O

O

1.

6179019

Afb. 65
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Warmtepomp sluiten (vervolg)
Buitenunit sluiten

!

1.

6x

2.
2x

Afb. 66
2. Aanhaalmoment 5,0 +1,0 Nm

Binnen- en buitenunit op ongewone geluiden controleren, bijv. werkingsgeluiden ventilator, compressor en
circulatiepompen. Evt. opnieuw ontluchten.
98
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Warmtepomp op geluid controleren

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Stooklijn instellen
Op de volgende toetsen drukken:

4.

1.

5.

2.

”Omgev.klimaat”

3. Gewenst verwarmings-/koelcircuit kiezen, bijv.
”V.circuit 1”

”Stooklijn”
telkens voor de gewenste waarde bij ”Inclinatie” en ”Niveau” overeenkomstig de vereisten
van de installatie

6.

ter bevestiging

Naam voor de verwarmings-/koelcircuits instellen
In de toestand bij levering zijn de verwarmings-/koelcircuits met ”V.circuit 1”, ”V.circuit 2” enz. omschreven.
De verwarmings-/koelcircuits kunnen voor de duidelijkheid voor de installatiegebruiker een specifieke krijgen.

3.

”Verwarmings-/koelcircuit herbenoemen”

4. Gewenst verwarmings-/koelcircuit kiezen, bijv.
”V.circuit 1”

Op de volgende toetsen drukken:

5. Gewenste naam invoeren, bijv. ”benedenverdieping” (1 tot 20 karakters).

1.

6.

2.

ter bevestiging

”Instellingen”

Contactgegevens van de verwarmingsfirma invoeren
De installatiegebruiker kan indien nodig de contactgegevens oproepen en de vakfirma op de hoogte brengen.

2.

”Informatie”

3.

”Service contactgegevens”

Op de volgende toetsen drukken:

4. Contactgegevens invoeren.

1.

5.

ter bevestiging

Instrueren van de installatiegebruiker
Uitrusting en functies van de verwarmingsinstallatie
moete in het formulier in bijlage van de bedieningshandleiding worden genoteerd.
Bovendien moet de installateur van de installatie wijzen op de vereiste onderhoudswerkzaamheden.
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De installateur van de installatie moet de bedieningshandleiding overhandigen aan de gebruiker van de
installatie en de bediening uitleggen. Daartoe behoren
ook alle als accessoire ingebouwde componenten, bijv.
afstandsbedieningen.
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Storingen oplossen
Meldingsindicatie op de bedieningseenheid
■
■

Als op de installatie meldingen optreden, worden de
melding en weergegeven. De lightguide knippert.
Als een meldinrichting algemene storing is aangesloten, wordt deze voorziening ingeschakeld.

Type meldingen

Betekenis

Status

■
■

Waarschuwingen
Informatie

■
■
■
■

Storingen
Servicemeldingen

■
■
■
■

Bedrijfsmelding
Installatie storingsvrij in de regelwerking
Oorzaak van de melding moet verholpen worden.
Beperkte regelwerking
Evt. actie nodig
Installatie in de regelwerking
Oorzaak van de melding moet zo snel mogelijk verholpen worden.
Geen regelwerking
Oorzaak van de melding moet verholpen worden.
Beperkte regelwerking

1. Op
drukken om de melding te verbergen.
In het navigatiebereik knippert .

Bevestigde melding oproepen

1.
2.

”Meldingslijsten”

3. Als er betreffende meldingen zijn:
■ ”Status”
■ ”Waarschuwingen”
■ ”Informatie”
■ ”Storingen”
■ ”Servicemeldingen”

Betekenis en maatregel: zie volgende tabellen.
Als ”Verbindingsfout” en op het display verschijnt:
Verbindingskabel en stekker tussen elektronicamodule HPMU en bedieningseenheid HMI controleren.
Melding bevestigen
Verholpen meldingsoorzaken met

bevestigen.

Opmerking
Met
worden alle meldingen in de meldingslijst
bevestigd.
knippert niet meer.
Als een meldinrichting algemene storing is aangesloten, wordt deze uitgeschakeld.
Opmerking
Als een bevestigde storing niet wordt opgeheven,
wordt de storingsmelding de volgende dag om
7:00 uur opnieuw weergegeven. De algemene storingsmeldinrichting wordt weer ingeschakeld.
■ Als een bevestigd niet wordt uitgevoerd, dan wordt
de onderhoudsmelding de volgende maandag
opnieuw weergegeven.
■
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De meldingen worden in chronologische volgorde
weergegeven.
Volgende informatie wordt weergegeven:
Datum en tijd op het moment van de storing
Storingscode
Korte storingsbeshrijving
Deelnemersnummer van de betreffende component:
zie volgende lijsten.

■
■
■
■

Opmerking
Bij het zoeken naar en verhelpen van fouten altijd
letten op het deelnemersnummer van de component.
Weergegeven componenten controleren. Evt. fout
oplossen. Het deelnemersnummer van de component
is afhankelijk van de instelling van de draaischakelaar S1 op de betreffende uitbreiding. De draaischakelaar werd bij de montage ingesteld.
Ter identificatie van de betreffende uitbreiding evt. de
instelling van de draaischakelaar S1 op de in vraag
komende uitbreidingen controleren.
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Diagnose

Op de volgende toetsen drukken:
2. In het navigatiegebied op drukken.
Alle aanwezige meldingen worden in een meldingslijst weergegeven:
■ De invoeren zijn gegroepeerd volgens type melding ”Status”, ”Waarschuwingen”, ”Informatie”, ”Storingen” en ”Servicemeldingen”.
■ De meldingen worden telkens in chronologische
volgorde opgesomd.
■ De melding bestaat uit meldingscode, tijdstip en
meldingstekst.

Storingen oplossen
Meldingsindicatie op de bedieningseenheid (vervolg)
Deelnemersnummers

De meldingen zijn volgens actualiteit geordend.

PlusBus-deelnemer:
0
Uitbreiding EM-S1 (elektronicamodule ADIO)
1 - 15 Uitbreidingen EM-M1, EM-MX, EM-P1 (elektronicamodule ADIO)
17 - 31 Uitbreiding EM-EA1 (elektronicamodule DIO)
32 - 47 Boilermodule (elektronicamodule M2IO)
64
Elektronicamodule SDIO/SM1A
67
Elektronicamodule HIO

Op de volgende toetsen drukken:
1.
2. ”Service”
3. Wachtwoord ”viservice” invoeren.
4. Met

CAN-BUS-deelnemer:
1 Elektronicamodule HPMU
45 Inverter
54 Koelcircuitregelaar VCMU
58 Communicatiemodule (TCU 200/300)
59 Bedieningseenheid HMI
67 Elektronicamodule EHCU
68 Communicatiemodule service-link (NB-loT)
90 Gateway

bevestigen.

5. ”Meldingsoverzicht”
6. ”Storingen” of ”Servicemeldingen” om de opgeslagen storingsmeldingen op te vragen.
7. Evt.

, om de lijst te wissen.

8.

ter bevestiging

!

Opgelet
De reparatie van onderdelen met een veiligheidstechnische functie brengt de veilige werking van de installatie in gevaar.
■ Geen reparaties aan de inverter uitvoeren. In
geval van een defect inverter vervangen.
■ Defecte onderdelen moeten door originele
onderdelen van Viessmann worden vervangen.

Low-power draadloos deelnemers:
49 - 63 Vitotrol 300-E

Diagnose

Meldingen uit meldingsgeheugen uitlezen (meldingsoverzicht)
De laatste 10 opgetreden storingen (ook die verholpen
zijn) en onderhoudsmeldingen worden opgeslagen en
kunnen worden opgevraagd.

Storingsmeldingen
Opmerking
De mogelijke storingen zijn afhankelijk van toesteluitrusting. Daarom kunnen niet alle storingsmeldingen bij
elke installatie optreden.
Opgelet
Bij werkzaamheden aan het koelcircuit kan koudemiddel lekken.
■ Voorschriften en richtlijnen voor het gebruik
van het koelmiddel absoluut respecteren en
opvolgen: zie ”Veiligheidsinstructies”.
■ Werkzaamheden aan het koelcircuit mogen
alleen door gecertificeerd personeel worden
uitgevoerd (volgens verordeningen
EU 517/2014 en 2015/2067).
■ Voor de werkzaamheden aan een koelcircuit
met brandbaar koudemiddel gelden bijzondere
vereisten aan de kwalificatie en certificatie van
het vakpersoneel: zie ”Veiligheidsinstructies”.
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Storingen oplossen
Storingsmeldingen (vervolg)
Meldingscode

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

F.1

Warmtepomp wordt uitgeschakeld.

Onderbreking aanvoertemperatuursensor secundair circuit/verwarmings-/
koelcircuit 1

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X4.1/X4.2 van de
elektronische module EHCU controleren. Evt. sensor vervangen.

F.2

Warmtepomp wordt uitgeschakeld.

Kortsluiting aanvoertemperatuursensor secundair
circuit/verwarmings-/koelcircuit 1

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X4.1/X4.2 van de
elektronische module EHCU controleren. Evt. sensor vervangen.

F.3

■

Geen ontdooien
Geen kamerkoeling

Onderbreking retourtemperatuursensor secundair
circuit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X4.3/X4.4 van de
elektronische module EHCU controleren. Evt. sensor vervangen.

Geen ontdooien
Geen kamerkoeling

Kortsluiting retourtemperatuursensor secundair
circuit

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X4.3/X4.4 van de
elektronische module EHCU controleren. Evt. sensor vervangen.

Alleen kamerverwarming
Geen tapwaterverwarming

Onderbreking boilertemperatuursensor

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
controleren. Aansluiting op de toestelonderzijde op 6-polige aansluitbussen rechts, klemmen 9 en 10.
Evt. sensor vervangen.

Alleen kamerverwarming
Geen tapwaterverwarming

Kortsluiting boilertempera- Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
tuursensor
controleren. Aansluiting op de toestelonderzijde op 6-polige aansluitbussen rechts, klemmen 9 en 10.
Evt. sensor vervangen.

F.4

■
■

F.7

■
■

F.8

■

Diagnose

■

F.13

Voor de berekening van de
gewenste aanvoertemperatuur wordt een buitentemperatuurwaarde van 0 °C gebruikt.

Onderbreking buitentemperatuursensor

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
controleren. Aansluiting op de toestelonderzijde op 6-polige aansluitbussen rechts, klemmen 11 en 12.
Evt. sensor vervangen.

F.14

Voor de berekening van de
gewenste aanvoertemperatuur wordt een buitentemperatuurwaarde van 0 °C gebruikt.

Kortsluiting buitentemperatuursensor

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
controleren. Aansluiting op de toestelonderzijde op 6-polige aansluitbussen rechts, klemmen 11 en 12.
Evt. sensor vervangen.

F.33

Koelcircuit uit

Onderbreking luchtinlaattemperatuursensor

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X16.3/X16.4 van
de koelcircuitregelaar VCMU controleren. Evt. sensor vervangen.

F.34

Koelcircuit uit

Kortsluiting luchtinlaattem- Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
peratuursensor
aan aansluiting X16.3/X16.4 van
de koelcircuitregelaar VCMU controleren. Evt. sensor vervangen.

F.74

Warmtepomp wordt uitgeschakeld.

Hydraulische installatiedruk te laag

Water bijvullen.
Installatie ontluchten.
Bij herhaaldelijk voorkomen:
■ Installatiedruksensor met externe
manometer controleren.
■ Voordruk expansievat controleren.
■ Instelling installatiedruk gewenste waarde en bereik controleren.
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Storingen oplossen
Storingsmeldingen (vervolg)
Meldingscode

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

F.75

Warmtepomp wordt uitgeschakeld.

Geen debiet in het secundaire circuit of debietsensor defect

■

■

Veiligheidsklep in de binnenunit is geopend.

Hydraulische installatiedruk te hoog

F.91

Functie van de aangesloten
Communicatiefout elektrocomponenten in de noodwer- nicamodule DIO
king

Installatiedruk verlagen.
■

■

■

■

F.92

Functie van de aangesloten
Communicatiefout elektrocomponenten in de noodwer- nicamodule ADIO
king

■

■

■

■

F.93

Functie van de aangesloten
Communicatiefout elektrocomponenten in de noodwer- nicamodule M2IO
king

■

■

■

Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Aansluitingen aan de elektronicamodule ADIO controleren.
Controleren of componenten foutief aangesloten zijn.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, elektronicamodule ADIO
vervangen.
Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Aansluitingen aan de elektronicamodule M2IO controleren.
Controleren of componenten foutief aangesloten zijn.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, elektronicamodule M2IO
vervangen.
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■

Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Aansluitingen aan elektronicamodule DIO en verbinding met elektronicamodule HPMU controleren.
Controleren of componenten foutief aangesloten zijn.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, elektronicamodule DIO vervangen.
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Diagnose

F.87

Secundaire pomp//CV-pomp verwarmings-/koelcircuit 1 controleren. Evt. secundaire pomp//CVpomp verwarmings-/koelcircuit 1
vervangen.
Debietsensor controleren. Evt.
debietsensor vervangen.

Storingen oplossen
Storingsmeldingen (vervolg)
Meldingscode

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

F.94

Functie van de betreffende
elektronicamodule in noodwerking

Communicatiefout elektronicamodule SDIO

■

■

■

■

F.99

Functie van de aan PlusBus
aangesloten elektronicamodule niet beschikbaar

Communicatiefout PlusBus

■

■

■

■

Diagnose

■

F.100

Functie van de aan PlusBus
aangesloten elektronicamodule niet beschikbaar

Kortsluiting PlusBus

■

■

■

■

Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Aansluitingen op stekker 74 van
de elektronicamodule HPMU
controleren.
Aansluitingen op stekker 74 aan
de aansluitbus op de toestelonderzijde controleren.
Controleren of componenten foutief aangesloten zijn.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, elektronicamodule HPMU
vervangen.
PlusBus-spanningstoevoer op de
elektronicamodule HPMU controleren: alle aangesloten PlusBuscomponenten ontkoppelen. Na
elkaar opnieuw verbinden.
Aansluitingen op stekker 74 van
de elektronicamodule HPMU
controleren.
Aansluitingen op stekker 74 aan
de aansluitbus op de toestelonderzijde controleren.
Controleren of een kortsluiting op
de PlusBus-kabels optreedt.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, elektronicamodule HPMU
vervangen.
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■

Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Aansluitingen aan de elektronicamodule SDIO controleren.
Controleren of componenten foutief aangesloten zijn.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, elektronicamodule SDIO
vervangen.
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Storingen oplossen
Storingsmeldingen (vervolg)
Meldingscode

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

F.101

Functie van de aan PlusBus
aangesloten elektronicamodule niet beschikbaar

Spanningsfout PlusBus

■

■

■

■

F.102

Geen WiFi

Communicatiefout WiFicommunicatiemodule

WiFi-communicatiemodule vervangen.

F.103

Geen bediening mogelijk

Communicatiefout bedieningseenheid HMI

Bedieningseenheid HMI vervangen.

F.104

Afhankelijk van de configuratie uitbreiding EM-EA1 (elektronicamodule DIO)

Externe storingsmelding
actief

■

■

Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent voor storingsmeldingsingang controleren. Evt. instellingen aanpassen.
Bijgeschakeld extern toestel controleren.

Koelcircuit uit

Onderbreking temperatuursensor vloeibaar gas
verwarmen

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X21.1/X21.2 van
de koelcircuitregelaar VCMU controleren. Evt. sensor vervangen.

F.112

Koelcircuit uit

Kortsluiting temperatuursensor vloeibaar gas verwarmen

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X21.1/X21.2 van
de koelcircuitregelaar VCMU controleren. Evt. sensor vervangen.

F.117

Koelcircuit uit

Onderbreking zuiggastem- Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
peratuursensor verdamper aan aansluiting X20.5/X20.6 van
de koelcircuitregelaar VCMU controleren. Evt. sensor vervangen.

F.118

Koelcircuit uit

Kortsluiting zuiggastempe- Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
ratuursensor verdamper
aan aansluiting X20.5/X20.6 van
de koelcircuitregelaar VCMU controleren. Evt. sensor vervangen.

F.123

Koelcircuit uit

Onderbreking temperatuursensor vloeibaar gas
condensor

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X15.1/X15.2 van
de koelcircuitregelaar VCMU controleren. Evt. sensor vervangen.

F.124

Koelcircuit uit

Kortsluiting temperatuursensor vloeibaar gas condensor

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X15.1/X15.2 van
de koelcircuitregelaar VCMU controleren. Evt. sensor vervangen.
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F.111

105

Diagnose

■

PlusBus-spanningstoevoer op de
elektronicamodule HPMU controleren: alle aangesloten PlusBuscomponenten ontkoppelen. Na
elkaar opnieuw verbinden.
Aansluitingen op stekker 74 van
de elektronicamodule HPMU
controleren.
Aansluitingen op stekker 74 aan
de aansluitbus op de toestelonderzijde controleren.
Controleren of een kortsluiting op
de PlusBus-kabels optreedt.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, elektronicamodule HPMU
vervangen.

Storingen oplossen

Meldingscode

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

F.147

Koelcircuit uit

Onderbreking zuiggastem- Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
peratuursensor compres- aan aansluiting X14.7/X14.8 van
sor
de koelcircuitregelaar VCMU controleren. Evt. sensor vervangen.

F.148

Koelcircuit uit

Kortsluiting zuiggastempe- Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
ratuursensor compressor aan aansluiting X14.7/X14.8 van
de koelcircuitregelaar VCMU controleren. Evt. sensor vervangen.

F.149

Koelcircuit wordt met reservewaarde geregeld.

Onderbreking temperatuursensor vloeibaar gas
koelen

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X16.1/X16.2 van
de koelcircuitregelaar VCMU controleren. Evt. sensor vervangen.

F.150

Koelcircuit wordt met reservewaarde geregeld.

Kortsluiting temperatuursensor vloeibaar gas koelen

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X16.1/X16.2 van
de koelcircuitregelaar VCMU controleren. Evt. sensor vervangen.

F.151

Koelcircuit uit

Onderbreking verw. gastemperatuursensor

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X14.9/X14.10 van
de koelcircuitregelaar VCMU controleren. Evt. sensor vervangen.

F.152

Koelcircuit uit

Kortsluiting verw. gastemperatuursensor

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X14.9/X14.10 van
de koelcircuitregelaar VCMU controleren. Evt. sensor vervangen.

F.155

Koelcircuit wordt vergrendeld. Storing elektronische expansieklep 1

Elektronische expansieklep 1 controleren. Expansieklep evt. vervangen.

F.156

Koelcircuit wordt vergrendeld. Storing elektronische expansieklep 2

Elektronische expansieklep 2 controleren. Expansieklep evt. vervangen.

F.160

Geen communicatie tussen
de betreffende elektronicamodules

■

Algemene storing communicatie CAN-BUS tussen
de betreffende elektronicamodules

Maatregel

■

■

F.425

Waarden in de energiecockpit Tijdsynchronisatie niet
foutief
mogelijk

■

■

F.430

Werking met interne gewenste waarderichtlijnen van de
warmtepompregeling

Communicatiefout gateway

■

■

F.431

Werking met interne gewenste waarderichtlijnen van de
warmtepompregeling

Communicatiefout
KNX/TP-Gateway

■

■

106

CAN-BUS-verbindingsleidingen
controleren.
CAN-BUS-deelnemersnummers
controleren.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Als storing aanwezig blijft, CANBUS-verbindingsleidingen vervangen. Evt. elektronische modules vervangen.
Batterij CR2032 in de elektronische module HPMU vervangen.
Tijdstip op de bedieningseenheid
instellen: zie gebruiksaanwijzing.
Aansluitingen en verbindingsleiding naar de Gateway controleren. Evt. leiding vervangen.
Spanningsvoeding van de Gateway controleren.
Aansluitingen en verbindingsleiding naar de Gateway controleren. Evt. leiding vervangen.
Spanningsvoeding van de
KNX/TP-Gateway controleren.

6179019

Diagnose

Storingsmeldingen (vervolg)

Storingen oplossen
Storingsmeldingen (vervolg)
Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

F.454

Koelcircuit wordt vergrendeld. Foute versie van de besturingssoftware voor de
elektronische modules

Maatregel
■

■

F.472

Geen communicatie met
energiemeter

Communicatiefout energiemeter

■

■

■

■

F.519

Werking met interne gewenste waarderichtlijnen van de
warmtepompregeling

Communicatiefout BACnet/IP-Gateway

■

■

F.520

Koelcircuit uit

Communicatiefout Modbus

■

■

F.542

Mengklep rijdt dicht. Verwarmingscircuitpomp is in werking.

Onderbreking aanvoertemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 1
met mengklep
Of
Foute instelling bij inbedrijfstelling

■

■

■

Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Aansluitingen aan de elektronicamodule HPMU controleren.
Controleren of componenten foutief aangesloten zijn.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, elektronicamodule HPMU
vervangen.
Aansluitingen en verbindingsleiding naar de Gateway controleren. Evt. leiding vervangen.
Spanningsvoeding van de Bacnet/IP-Gateway controleren.
Modbus-verbindingskabel tussen
inverter en koelcircuitregelaar VCMU op de aansluiting X11/X13 op de koelcircuitregelaar VCMU controleren.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Indien storing verder optreedt,
koelcircuitregelaar VCMU en/of
inverter vervangen.
Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Instelling draaischakelaar S1 aan
de elektronicamodule ADIO controleren.
Aanvoertemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 1 controleren.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
op de sensoringang aan de elektronicamodule ADIO controleren.
Evt. sensor vervangen.

6179019

■

Versie van de besturingssoftware
voor de elektronische modules
HPMU, EHCU en voor de koelcircuitregelaar VCMU controleren.
Evt. correcte software-versie inspelen.
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Diagnose

Meldingscode

Storingen oplossen
Storingsmeldingen (vervolg)
Meldingscode

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

F.543

Mengklep rijdt dicht. Verwarmingscircuitpomp is in werking.

Kortsluiting aanvoertemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 1 met
mengklep

■

■

■

■

F.544

Mengklep rijdt dicht. Verwarmingscircuitpomp is in werking.

Onderbreking aanvoertemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 2
met mengklep
Of
Foute instelling bij inbedrijfstelling

■

■

■

F.545

Mengklep rijdt dicht. Verwarmingscircuitpomp is in werking.

Kortsluiting aanvoertemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 2 met
mengklep

■

■

■

■

F.546

Mengklep rijdt dicht. Verwarmingscircuitpomp is in werking.

Onderbreking aanvoertemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 3
met mengklep
Of
Foute instelling bij inbedrijfstelling

■

■

■

■

Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Instelling draaischakelaar S1 aan
de elektronicamodule ADIO controleren.
Aanvoertemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 2 controleren.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
op de sensoringang aan de elektronicamodule ADIO controleren.
Evt. sensor vervangen.
Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Instelling draaischakelaar S1 aan
de elektronicamodule ADIO controleren.
Aanvoertemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 2 controleren.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
op de sensoringang aan de elektronicamodule ADIO controleren.
Evt. sensor vervangen.
Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Instelling draaischakelaar aan de
elektronicamodule ADIO controleren.
Aanvoertemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 3 controleren.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
op de sensoringang aan de elektronicamodule ADIO controleren.
Evt. sensor vervangen.

6179019

Diagnose

■

Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Instelling draaischakelaar S1 aan
de elektronicamodule ADIO controleren.
Aanvoertemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 1 controleren.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
op de sensoringang aan de elektronicamodule ADIO controleren.
Evt. sensor vervangen.
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Storingen oplossen
Storingsmeldingen (vervolg)
Meldingscode

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

F.547

Mengklep rijdt dicht. Verwarmingscircuitpomp is in werking.

Kortsluiting aanvoertemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 3 met
mengklep

■

■

■

F.548

Mengklep rijdt dicht. Verwarmingscircuitpomp is in werking.

Onderbreking aanvoertemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 4
met mengklep
Of
Foute instelling bij inbedrijfstelling

■

■

■

■

F.549

Mengklep rijdt dicht. Verwarmingscircuitpomp is in werking.

Kortsluiting aanvoertemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 4 met
mengklep

■

■

■

■

F.623

Mengklep rijdt dicht. Verwarmingscircuitpomp schakelt
uit.

Onderbreking retourtemperatuursensor

■

■

F.624

Mengklep rijdt dicht. Verwarmingscircuitpomp schakelt
uit.

Kortsluiting retourtemperatuursensor

■

Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Instelling draaischakelaar aan de
elektronicamodule ADIO controleren.
Aanvoertemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 4 controleren.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
op de sensoringang aan de elektronicamodule ADIO controleren.
Evt. sensor vervangen.
Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
op de uitbreidingsset mengklep
controleren. Evt. sensor vervangen.
Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
op de uitbreidingsset mengklep
controleren. Evt. sensor vervangen.

6179019

■

Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Instelling draaischakelaar aan de
elektronicamodule ADIO controleren.
Aanvoertemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 4 controleren.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
op de sensoringang aan de elektronicamodule ADIO controleren.
Evt. sensor vervangen.
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Diagnose

■

Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Instelling draaischakelaar aan de
elektronicamodule ADIO controleren.
Aanvoertemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 3 controleren.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
op de sensoringang aan de elektronicamodule ADIO controleren.
Evt. sensor vervangen.

Storingen oplossen
Storingsmeldingen (vervolg)
Meldingscode

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

F.625

Mengklep rijdt dicht. Verwarmingscircuitpomp schakelt
uit.

Onderbreking retourtemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 2

■

■

F.626

Mengklep rijdt dicht. Verwarmingscircuitpomp schakelt
uit.

Kortsluiting retourtemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 2

■

■

F.627

Mengklep rijdt dicht. Verwarmingscircuitpomp schakelt
uit.

Onderbreking retourtemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 3

■

■

F.628

Mengklep rijdt dicht. Verwarmingscircuitpomp schakelt
uit.

Kortsluiting retourtemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 3

■

Diagnose

■

F.629

Mengklep rijdt dicht. Verwarmingscircuitpomp schakelt
uit.

Onderbreking retourtemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 4

■

■

F.630

Mengklep rijdt dicht. Verwarmingscircuitpomp schakelt
uit.

Kortsluiting retourtemperatuursensor verwarmings-/koelcircuit 4

■

■

F.685

■

■

Functie van de aangesloten Communicatiefout elektrocomponenten in de noodnicamodule HPMU
werking
Vorstbescherming actief

■

■

Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
op de uitbreidingsset mengklep
controleren. Evt. sensor vervangen.
Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
op de uitbreidingsset mengklep
controleren. Evt. sensor vervangen.
Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
op de uitbreidingsset mengklep
controleren. Evt. sensor vervangen.
Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
op de uitbreidingsset mengklep
controleren. Evt. sensor vervangen.
Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
op de uitbreidingsset mengklep
controleren. Evt. sensor vervangen.
Aansluitingen aan de elektronicamodule HPMU controleren.
Controleren of componenten foutief aangesloten zijn.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, elektronicamodule HPMU
vervangen.

6179019

■

Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
op de uitbreidingsset mengklep
controleren. Evt. sensor vervangen.
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Storingen oplossen
Storingsmeldingen (vervolg)
Meldingscode

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

F.686

Koelcircuit komt niet in werking.

Communicatiefout koelcircuitregelaar VCMU

■

■

■

F.687

■

■

Warmtepomp wordt uitgeCommunicatiefout elektroschakeld.
nicamodule EHCU
Geen functie van de aangesloten componenten

■

■

■

F.770

Koelcircuit uit

Onderbreking aanvoerWeerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
temperatuursensor secun- aan aansluiting X15.3/X15.4 van
dair circuit naar condensor de koelcircuitregelaar VCMU controleren. Evt. sensor vervangen.

F.771

Koelcircuit uit

Kortsluiting aanvoertemperatuursensor secundair
circuit naar condensor

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X15.3/X15.4 van
de koelcircuitregelaar VCMU controleren. Evt. sensor vervangen.

F.772

Werking van het koelcircuit
enkel bij buitentemperaturen
boven 5 °C mogelijk

Onderbreking cartertemperatuursensor

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X20.3/X20.4 van
de koelcircuitregelaar VCMU controleren. Evt. sensor vervangen.

F.773

Werking van het koelcircuit
enkel bij buitentemperaturen
boven 5 °C mogelijk

Kortsluiting cartertempera- Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
tuursensor
aan aansluiting X20.3/X20.4 van
de koelcircuitregelaar VCMU controleren. Evt. sensor vervangen.

F.788

■

■

Geen kamerverwarming/koeling
Geen tapwaterverwarming

Storing aansturing en/of
elektrische toevoer 4/3wegklep

■

■

■

6179019

Aansluitingen aan de elektronicamodule EHCU controleren.
Controleren of componenten foutief aangesloten zijn.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, elektronicamodule EHCU
vervangen.

Elektrische aansluitingen op de
motor van de 4/3-weg-klep controleren.
Motor van de 4/3-weg-klep controleren.
Evt. motor vervangen.

F.797

Secundaire pomp/CV-pomp
verwarmings-/koelcircuit 1 is
uit.
■ Geen kamerverwarming
verwarmings-/koelcircuit 1
■ Geen tapwaterverwarming

Secundaire pomp/CVpomp verwarmings-/koelcircuit 1 defect

Installatie spanningsvrij schakelen.
Installatie opnieuw inschakelen.
Indien storing verder optreedt, secundaire pomp/verwarmingscircuitpomp verwarmings-/koelcircuit 1
vervangen.

F.798

CV-pomp verwarmings-/koelcircuit 2 is uit.
■ Geen kamerverwarming
verwarmings-/koelcircuit 2
■ Geen tapwaterverwarming

Verwarmingscircuitpomp
Installatie spanningsvrij schakelen.
verwarmings-/koelcircuit 2 Installatie opnieuw inschakelen.
defect
Indien storing verder optreedt, verwarmingscircuitpomp verwarmings-/koelcircuit 2 vervangen.
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Diagnose

■

Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Aansluitingen aan de koelcircuitregelaar VCMU controleren.
Controleren of componenten foutief aangesloten zijn.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, koelcircuitregelaar VCMU
vervangen.

Storingen oplossen
Storingsmeldingen (vervolg)
Meldingscode

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

F.799

Secundaire pomp/CV-pomp
verwarmings-/koelcircuit 1 is
uit.
■ Geen kamerverwarming
verwarmings-/koelcircuit 1
■ Geen tapwaterverwarming

Secundaire pomp/CVpomp verwarmings-/koelcircuit 1 defect

Installatie spanningsvrij schakelen.
Installatie opnieuw inschakelen.
Indien storing verder optreedt, secundaire pomp/verwarmingscircuitpomp verwarmings-/koelcircuit 1
vervangen.

F.800

CV-pomp verwarmings-/koelcircuit 2 is uit.
■ Geen kamerverwarming
verwarmings-/koelcircuit 2
■ Geen tapwaterverwarming

Verwarmingscircuitpomp
Installatie spanningsvrij schakelen.
verwarmings-/koelcircuit 2 Installatie opnieuw inschakelen.
defect
Indien storing verder optreedt, verwarmingscircuitpomp verwarmings-/koelcircuit 2 vervangen.

F.801

Storing buitenunit, geen koel- 4-weg-omschakelklep decircuitomkeer
fect

■

■

■

F.808

Koelcircuit komt niet in werking.

Onderste ventilator draait
niet.

■

Diagnose

■

■

■

F.812

Koelcircuit komt niet in werking.

Bovenste ventilator draait
niet.

■

■

■

■

F.819

Koelcircuit komt niet in werking.

Onderbreking elektronische expansieklep 1

■

■

Aansluitingen aan de koelcircuitregelaar VCMU controleren.
Controleren of de ventilator vrij
kan draaien.
Onderste ventilator via actorentest controleren.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer storing aanwezig blijft,
onderste ventilator vervangen.
Aansluitingen aan de koelcircuitregelaar VCMU controleren.
Controleren of de ventilator vrij
kan draaien.
Bovenste ventilator via actorentest controleren.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, bovenste ventilator vervangen.
Aansluitingen aan de koelcircuitregelaar VCMU controleren.
Elektronische expansieklep 1 via
actorentest controleren.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Indien storing verder optreedt,
elektronische expansieklep 1
vervangen.
6179019

■

Aansluitingen aan de koelcircuitregelaar VCMU controleren.
4-weg-omschakelklep controleren (functiecontrole). Evt. spoel
vervangen.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, 4-wegomschakelklep vervangen.
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Storingen oplossen
Storingsmeldingen (vervolg)
Meldingscode

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

F.820

Koelcircuit komt niet in werking.

Onderbreking elektronische expansieklep 2

■

■

F.823

Koelcircuit komt niet in werking.

Kortsluiting elektronische
expansieklep 1

■

■

■

F.824

Koelcircuit komt niet in werking.

Kortsluiting elektronische
expansieklep 2

■

■

■

Aansluitingen aan de koelcircuitregelaar VCMU controleren.
Elektronische expansieklep 1 via
actorentest controleren.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Indien storing verder optreedt,
elektronische expansieklep 1
vervangen.
Aansluitingen aan de koelcircuitregelaar VCMU controleren.
Elektronische expansieklep 2 via
actorentest controleren.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Indien storing verder optreedt,
elektronische expansieklep 2
vervangen.

F.829

Debiet te klein, warmtebeschikbaarstelling niet voldoende

Filter in de kogelkraan van Filter in de kogelkraan van de buide buitenunit vuil
tenunit reinigen.

F.830

Koelcircuit uit: inverter en
compressor kunnen niet worden ingeschakeld.

Spanningsvoeding op de
inverter foutief

Installatie spanningsvrij schakelen.
Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig blijft,
inverter vervangen.

F.831

Koelcircuit uit: inverter en
compressor kunnen niet worden ingeschakeld.

Spanningsvoeding op de
inverter foutief

Installatie spanningsvrij schakelen.
Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig blijft,
inverter vervangen.

F.832

Koelcircuit uit: inverter en
compressor kunnen niet worden ingeschakeld.

Invertertemperatuursensor Installatie spanningsvrij schakelen.
defect
Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig blijft,
inverter vervangen.

F.833

Koelcircuit uit: inverter en
compressor kunnen niet worden ingeschakeld.

Invertertemperatuursensor Installatie spanningsvrij schakelen.
defect
Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig blijft,
inverter vervangen.

F.834

Koelcircuit uit: inverter en
compressor kunnen niet worden ingeschakeld.

Spanningsvoeding op de
inverter foutief

6179019

Spanningsvoeding van de buitenunit controleren (netaansluiting
compressor).
Wanneer de storing aanwezig blijft,
met energieleverancier contact opnemen.
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■

Aansluitingen aan de koelcircuitregelaar VCMU controleren.
Elektronische expansieklep 2 via
actorentest controleren.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Indien storing verder optreedt,
elektronische expansieklep 2
vervangen.

Storingen oplossen
Storingsmeldingen (vervolg)
Meldingscode

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

F.835

Koelcircuit uit: inverter en
compressor kunnen niet worden ingeschakeld.

Ongeschikte inverter of in- Technische dienst van Viessmann
verter fout geparameverwittigen.
treerd

F.836

Koelcircuit uit: inverter en
compressor kunnen niet worden ingeschakeld.

Overspanningsfout op de
inverter

■

■

■

F.837

F.838

F.839

F.841

Koelcircuit uit: inverter en
compressor kunnen niet worden ingeschakeld.

Spanningsvoeding op de
compressor foutief

Koelcircuit uit: inverter en
compressor kunnen niet worden ingeschakeld.

Aansturing inverter foutief

Koelcircuit uit: inverter en
compressor kunnen niet worden ingeschakeld.

Compressor geblokkeerd

Compressor loopt ongelijkmatig.

■

■

■

■
■

■
■

■

Aanhaalmoment compressor te hoog
Hoge vermogensopname compressor

■
■

■

Elektrische verbinding inverter
naar compressor controleren.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, inverter vervangen.
Compressor opnieuw aanvragen.
Wanneer de storing vaak optreedt, inverter vervangen.
Compressor opnieuw aanvragen.
Wanneer de storing vaak optreedt, compressor vervangen.
Compressor opnieuw aanvragen.
Wanneer de storing vaak optreedt, compressor vervangen.
Compressor opnieuw aanvragen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, compressor vervangen.

F.843

Koelcircuit uit: inverter en
compressor kunnen niet worden ingeschakeld.

Overspanningsuitschakeling inverter

F.845

Koelcircuit uit: inverter en
compressor kunnen niet worden ingeschakeld.

Ongeschikte inverter of in- Met typeplaatje en bestelnr. Converter fout geparametroleren of correct afzonderlijk deel
treerd
geleverd en ingebouwd werd.
Wanneer de storing aanwezig blijft,
inverter vervangen.

F.846

Koelcircuit uit: inverter en
compressor kunnen niet worden ingeschakeld.

Compressordraaiveld tegen elkaar

F.847

Koelcircuit uit: inverter en
compressor kunnen niet worden ingeschakeld.

Spanningsfout inverter

Installatie spanningsvrij schakelen.
Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig blijft,
inverter vervangen.

F.848

Koelcircuit uit: inverter en
compressor kunnen niet worden ingeschakeld.

Spanningsfout inverter

Installatie spanningsvrij schakelen.
Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig blijft,
inverter vervangen.

F.864

■

Ontdooipoging buitenunit
niet succesvol

Buitenunit op ijsvorming controleren. Evt. ontijzen.

■

Geen ontdooien
Compressor kan niet worden ingeschakeld.

Installatie spanningsvrij schakelen.
Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig blijft,
inverter vervangen.

■

■

Aansluiting van de fasen op de
inverter controleren.
Netaansluiting compressor controleren.

6179019

Diagnose

■

Elektrische aansluiting op de
compressor controleren.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, inverter vervangen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, compressor vervangen.
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Storingen oplossen
Storingsmeldingen (vervolg)
Meldingscode

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

F.865

Koelcircuit uit

Hogedrukstoring:
Lucht in het secundair
circuit
■ Secundair circuit/
verwarmingscircuit afgesloten
■ Secundaire pomp of CVpompen geblokkeerd of
defect
■ Condensor vervuild
■ Hogedruksensor defect
■ Naar hoge gewenste
aanvoertemperaturen
voor kamerverwarming/
tapwateropwarming

■

Lagedrukstoring:
■ Te weinig koudemiddel
■ Verdamper vervuild
■ Ventilatoren geblokkeerd of defect

■

F.866

F.867

Koelcircuit uit

Warmtepomp uit

Vlotter-ontluchterklep in
de buitenunit is geactiveerd.
■ Bij het ontluchten te veel
lucht in het secundaire
circuit
■ Evt. snelontluchter defect
Of
■ Koudemiddel in vlotterontluchterklep

■
■

■
■

■

■

■
■

Secundair circuit ontluchten.
Installatiedruk controleren.
Secundaire pomp en CV-pompen
controleren.
Verwarmingscircuits spoelen.
Spanning op de aansluiting X14.1/X14.2 van de koelcircuitregelaar VCMU meten. Evt.
sensor vervangen.
Gewenste temperatuur van de
verbruiker aanpassen.
Buitenunit op ijsvorming controleren. Evt. ontijzen.

Hoeveelheid koelmiddel controleren. Evt. koudemiddel bijvullen.
Verdamper reinigen.
Ventilatoren controleren. Blokkades verwijderen. Evt. ventilatoren
vervangen.

Voor de werkzaamheden aan een
koelcircuit met brandbaar koudemiddel gelden bijzondere vereisten
aan de kwalificatie en certificatie
van het vakpersoneel: zie ”Veiligheidsinstructies”.
Gevaar
Ontsnappend koudemiddel
kan explosies veroorzaken
met zeer ernstige verwondingen als gevolg.
Maatregelen en gedrag bij
lekkend koudemiddel in acht
nemen: zie ”Veiligheidsinstructies”.
Indien melding bij het ontluchten optreedt:
■ Snelontluchter controleren. Evt.
snelontluchter vervangen.
■ Vulprogramma opnieuw starten.
Indien melding in de werking optreedt:
■ Installatie spanningsvrij schakelen.
■ Hydraulische verbinding tussen
binneneenheid en buiteneenheid
afsluiten.
■ Contact opnemen met de technische dienst van Viessmann.

Warmtepomp wordt uitgeschakeld.

Onderbreking debietsensor

Debietsensor controleren. Evt. debietsensor vervangen.

6179019

F.876
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Diagnose

■

Storingen oplossen
Storingsmeldingen (vervolg)
Meldingscode

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

F.881

Koelcircuit komt niet in werking.

Veiligheidsuitschakeling
koelcircuit

Installatie spanningsvrij schakelen.
Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig blijft,
inverter vervangen.

F.912

Koelcircuit uit

Storing binnenkamertemperatuursensor

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
op de aansluiting P1.8/P1.9 op de
inverter controleren. Evt. sensor
vervangen.

F.913

Koelcircuit uit

Binnenkamertemperatuur
te hoog

Omgevingstemperatuur verlagen,
bijv. door zonnebescherming.

F.983

Koelcircuit komt niet in werking.

Interne storing inverter

Inverter controleren. Evt. inverter
vervangen.

F.984

Koelcircuit komt niet in werking.

Aansturing elektronisch
expansieventiel 1 foutief

■

F.985

Koelcircuit komt niet in werking.

Aansturing elektronisch
expansieventiel 2 foutief

■

Diagnose

■

F.990

Secundair circuit ongeregeld

Kortsluiting temperatuursensor

■

■

F.991

Secundair circuit ongeregeld

Onderbreking temperatuursensor

■

■

F.992

Geen verwarming/koeling
Kortsluiting temperatuurvan de externe verwarmings-/ sensor externe verwarkoelwaterbuffer
mings-/koelwaterbuffer

■

■

F.993

Geen verwarming/koeling
Onderbreking temperavan de externe verwarmings-/ tuursensor externe verkoelwaterbuffer
warmings-/koelwaterbuffer

■

■
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Aansluitingen aan de koelcircuitregelaar VCMU controleren.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, koelcircuitregelaar VCMU
vervangen.
Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X17 van de elektronische module EHCU controleren. Evt. sensor vervangen.
Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X17 van de elektronische module EHCU controleren. Evt. sensor vervangen.
Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X17 van de elektronische module EHCU controleren. Evt. sensor vervangen.
Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X17 van de elektronische module EHCU controleren. Evt. sensor vervangen.

6179019

■

Aansluitingen aan de koelcircuitregelaar VCMU controleren.
Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Wanneer de storing aanwezig
blijft, koelcircuitregelaar VCMU
vervangen.

Storingen oplossen
Storingsmeldingen (vervolg)
Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

F.994

Geen verwarming/koeling
Kortsluiting temperatuurvan de externe verwarmings-/ sensor externe verwarkoelwaterbuffer
mingswaterbuffer

Maatregel
■

■

F.995

Geen verwarming/koeling
Onderbreking temperavan de externe verwarmings-/ tuursensor externe verkoelwaterbuffer
warmingswaterbuffer

■

■

F.996

Geen verwarming/koeling
Kortsluiting temperatuurvan de externe verwarmings-/ sensor externe koelwaterkoelwaterbuffer
buffer

■

■

F.997

Geen verwarming/koeling
Onderbreking temperavan de externe verwarmings-/ tuursensor externe koelkoelwaterbuffer
waterbuffer

■

■

Koelcircuit komt niet in werking.

Debietsignaal foutief

Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X17.1/X17.2 van
de elektronische module EHCU
controleren. Evt. sensor vervangen.
Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X17 van de elektronische module EHCU controleren. Evt. sensor vervangen.
Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X17 van de elektronische module EHCU controleren. Evt. sensor vervangen.

Debietsensor controleren. Evt.
vervangen.
■ CAN-BUS-verbindingen controleren:
– CAN-BUS-verbindingskabel
binnen-/buitenunit
– Aansluiting X19 aan de elektronicamodule EHCU controleren.
– Aansluitingen X4 aan de elektronicamodule HPMU controleren.
– Aansluiting X5 aan de elektronicamodule EHCU controleren.
■ Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie opnieuw inschakelen.
Als storing verder optreedt, CANBUS-verbindingsleiding vervangen. Evt. elektronicamodule EHCU vervangen. Evt. elektronicamodule HPMU vervangen.
Indien storing herhaald optreedt,
koelcircuitregelaar VCMU, interne
CAN-BUS-kabelboom en elektronicamodule EHCU vervangen.
■

6179019

F.998

Instellingen in de inbedrijfstellingsassistent controleren. Evt.
instellingen aanpassen.
Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X17.1/X17.2 van
de elektronische module EHCU
controleren. Evt. sensor vervangen.
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Diagnose

Meldingscode

Storingen oplossen
Storingsmeldingen (vervolg)
Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

F.1009

Koelcircuit uit

Storing carterverwarming

Carterverwarming controleren.
Elektrische aansluitingen X4 op de
koelcircuitregelaar VCMU controleren. Evt. carterverwarming vervangen.

F.1010

Koelcircuit uit

Storing druksensor secun- Ter controle van de sensor spandair circuit
ning op de sensor of op de aansluiting X11 van de elektronische module EHCU meten (0 tot 5 V). Evt.
sensor vervangen.

F.1011

Koelcircuit uit

Storing hogedruksensor

Ter controle van de sensor spanning op de sensor of op de aansluiting X14.1 tot X14.3 van de koelcircuitregelaar VCMU meten (0 tot
5 V). Evt. sensor vervangen.

F.1012

Koelcircuit uit

Storing lagedruksensor

Ter controle van de sensor spanning op de sensor of op de aansluiting X14.4 tot X14.6 van de koelcircuitregelaar VCMU meten (0 tot
5 V). Evt. sensor vervangen.

F.1045

Externe warmteomzetter niet
bedrijfsklaar

Storing op de externe
warmteomzetter

Storingsmelding op de regeling
van de externe warmteomzetter
controleren. Storing verhelpen.

Diagnose

Meldingscode

Montage- en servicehandleiding externe warmteomzetter en bijbehorende regeling
F.1049

Externe warmteomzetter niet
bedrijfsklaar

3/2-weg-mengklep schakelt niet.

3/2-wegmengklep controleren. Evt.
vervangen.

F.1050

Ongeregelde werking van de
externe warmteomzetter

Kortsluiting keteltemperatuursensor externe warmteomzetter

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting TS2 van de elektronische module HIO controleren.
Evt. sensor vervangen.

F.1051

Ongeregelde werking van de
externe warmteomzetter

Onderbreking keteltempe- Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
ratuursensor externe
aan aansluiting TS2 van de elekwarmteomzetter
tronische module HIO controleren.
Evt. sensor vervangen.

F.1054

Externe warmteomzetter niet
bedrijfsklaar

Max. temperatuur externe
warmteomzetter overschreden

Oorzaak voor overschrijden van de
max. temperatuur op de externe
warmteomzetter controleren. Evt.
storing verhelpen.
Montage- en servicehandleiding externe warmteomzetter en bijbehorende regeling

Warmtepomp uit

Relais inverter defect

Inverter vervangen.

6179019

F.1056
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Storingen oplossen
Waarschuwingen
Opmerking
De mogelijke waarschuwingen zijn afhankelijk van toesteluitrusting. Daarom kunnen niet alle onderhoudsmeldingen bij elke installatie optreden.
Gedrag van de installatie

A.2

■
■

■

Vorstbescherming actief
Warmteaanvraag, warmtepomp werkt.
Circulatiepomp vrijgegeven

Storingsoorzaak

Maatregel

Buitentemperatuur heeft
de opgegeven vorstbeschermingsgrens onderschreden.

Geen maatregel nodig

A.11

Kamerverwarming/kamerkoe- Installatiedruk te laag
ling enkel voor sommige
ruimtes

Water bijvullen.

A.12

Tijdstip niet correct

■

Batterij in de elektronische
module HPMU ontladen.

■

A.16

Koelcircuit wordt uitgeschakeld. Inverter en compressor
kunnen niet worden ingeschakeld.

Minimumdebiet onderschreden

A.17

Geen verhoogde tapwaterhygiëne

■

■

■

■

Temperatuur voor verhoogde tapwaterhygiëne
wordt niet bereikt.
Evt. volume warmwaterboiler te groot

■

■

Batterij CR2032 in de elektronische module HPMU vervangen.
Tijdstip op de bedieningseenheid
instellen: zie gebruiksaanwijzing.
Secundaire pomp/CV-pomp verwarmings-/koelcircuit 1 controleren.
Debietsensor controleren.
Periode voor verhoogde tapwaterhygiëne naar een periode met
lage warmwaterbehoefte instellen.
Dimensionering warmwaterboiler
controleren.

Veiligheidsklep in de binnenunit is geopend.

Hydraulische installatiedruk te hoog

Expansievat controleren.

A.62

Geen aanvragen mogelijk
voor secundaire pomp/CVpomp verwarmings-/koelcircuit 1

Onderbreking PWM-signaal voor secundaire
pomp/CV-pomp verwarmings-/koelcircuit 1

Installatie spanningsvrij schakelen.
Installatie opnieuw inschakelen.
Indien melding verder optreedt, secundaire pomp/verwarmingscircuitpomp verwarmings-/koelcircuit 1
vervangen.

A.63

Geen aanvragen mogelijk
Onderbreking PWM-sigvoor verwarmingscircuitpomp naal CV-pomp verwarverwarmings-/koelcircuit 2
mings-/koelcircuit 2

Installatie spanningsvrij schakelen.
Installatie opnieuw inschakelen.
Indien melding verder optreedt,
verwarmingscircuitpomp verwarmings-/koelcircuit 2 vervangen.

A.65

Geen kamerverwarming/
kamerkoeling verwarmings-/
koelcircuit 2

CV-pomp verwarmings-/
koelcircuit 2 draait stationair.

Installatie vullen en ontluchten.

A.66

Secundaire pomp/CV-pomp
verwarmings-/koelcircuit 1
draait niet.

Geen PWM-signaal secundaire pomp/CV-pomp
verwarmings-/koelcircuit 1
Foutieve circulatiepomp
gemonteerd

Uitsluitend Viessmann originele onderdelen of door Viessmann vrijgegeven afzonderlijke delen gebruiken.

A.68

CV-pomp verwarmings-/koelcircuit 2 draait niet.

Geen PWM-signaal CVpomp verwarmings-/koelcircuit 2
Foutieve circulatiepomp
gemonteerd

Uitsluitend Viessmann originele onderdelen of door Viessmann vrijgegeven afzonderlijke delen gebruiken.

A.70

Debiet te laag

Filter in de kogelkraan van Filter in de kogelkraan van de buide buitenunit vuil
tenunit reinigen.

6179019

A.21
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Diagnose

Meldingscode

Storingen oplossen
Waarschuwingen (vervolg)
Meldingscode

Gedrag van de installatie

A.71

Onvoldoende compressorver- Overstroom op de commogen
pressor

Als de melding optreedt, compressor controleren.

A.72

Onvoldoende compressorver- Stroom vermogensfactormogen
correctiefilter te hoog

Als de melding frequent optreedt,
inverter controleren.

A.73

Onvoldoende compressorver- Frequentieafwijking commogen
pressortoerental werkelijke waarde tot gewenste
waarde

Als de melding optreedt, compressor controleren.

A.74

■

A.75

■
■

A.80

A.81

■

Diagnose

■

A.82

Ongewone bedrijfsgeluiden Drukverlies in het secunOngewoon start- en bedair circuit
drijfsgedrag

■

Ongewone bedrijfsgeluiden Drukpiek in het secundair
Ongewoon start- en becircuit
drijfsgedrag

■

Koelcircuit uit: inverter en
compressor kunnen niet worden ingeschakeld.
■

Maatregel

Vermogensgetal (COP) te
laag
Compressorvermogen te
laag
Koelcircuit uit

Instabiele regeling door foutief druksignaal

Ventilator geblokkeerd

■

■

■

■

Expansievat controleren.
Installatie vullen en ontluchten.
Expansievat controleren.
Installatiedruk controleren. Evt.
water bijvullen en ontluchten.
Buitenunit op ijsvorming controleren. Evt. ontijzen.
Controleren of de ventilatoren vrij
kunnen draaien.

Ontoereikende warmteoverdracht in de verdamper

Verdamper controleren. Evt. reinigen.

Fout door interne controle
van de druksensoren van
de betreffende CAN-BUSdeelnemer

■

■

■

■

CAN-BUS-deelnemer controleren
Spanningstoevoer koelcircuitregelaar VCMU controleren.
Spanningstoevoer elektronicamodule HPMU controleren.
Indien melding frequent optreedt,
koelcircuitregelaar VCMU en/of
elektronicamodule HPMU vervangen.

A.83

Geen tapwaterverwarming

Signaal boilertemperatuur- Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
sensor foutief
controleren. Aansluiting op de toestelonderzijde op 6-polige aansluitbussen rechts, klemmen 9 en 10.
Evt. sensor vervangen.

A.84

Geen kamerverwarming

Signaal retourtemperatuursensor foutief

A.85

Geen tapwaterverwarming

Signaal boilertemperatuur- Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
sensor foutief
controleren. Aansluiting op de toestelonderzijde op 6-polige aansluitbussen rechts, klemmen 9 en 10.
Evt. sensor vervangen.

A.86

Geen kamerverwarming verwarmings-/koelcircuit 1

Signaal aanvoertemperatuursensor secundair circuit/verwarmings-/koelcircuit 1 foutief

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X4.1/X4.2 van de
elektronische module EHCU controleren. Evt. sensor vervangen.

A.87

Geen kamerverwarming verwarmings-/koelcircuit 2

Signaal aanvoertemperatuursensor verwarmings-/
koelcircuit 2 foutief

Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
op de sensoringang aan de elektronicamodule ADIO controleren.
Evt. sensor vervangen.
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Weerstandswaarde (NTC 10 kΩ)
aan aansluiting X4.3/X4.4 van de
elektronische module EHCU controleren. Evt. sensor vervangen.

6179019

■

Storingsoorzaak

Storingen oplossen
Waarschuwingen (vervolg)
Gedrag van de installatie

A.91

■

■

Koelcircuit tijdelijk uitgeschakeld
Kamerverwarming en
warmwaterbereiding enkel
via externe warmteomwekker

Storingsoorzaak
■

■

■

Buitentemperatuur voor
warmtepompwerking te
laag
Werking zonder buitenunit, bijv. voor de estrikdroging
Storing koelcircuit

Maatregel
Geen maatregel nodig

A.93

Werking koelcircuit verstoord

Waarden voor stookgasSensoren controleren. Evt. beide
druk in relatie tot de stook- sensoren vervangen.
gastemperatuur niet plau- ■ Ter controle van de hogedruksensor spanning op de aansluisibel
ting X14.1 tot X14.3 van de koelcircuitregelaar VCMU meten (0
tot 5 V).
■ Ter controle van de stookgastemperatuursensor weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan aansluiting X14.9/X14.10 van de koelcircuitregelaar VCMU controleren.

A.94

Werking koelcircuit verstoord

Waarden voor zuiggasSensoren controleren. Evt. beide
druk in relatie tot de stook- sensoren vervangen.
gastemperatuur niet plau- ■ Ter controle van de hogedruksibel
sensor spanning op de aansluiting X14.4 tot X14.6 van de koelcircuitregelaar VCMU meten (0
tot 5 V).
■ Ter controle van de zuiggastemperatuursensor weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan aansluiting X14.7/X14.8 van de koelcircuitregelaar VCMU controleren.

A.96

■
■

Ongewone bedrijfsgeluiden Lucht in het secundair cirOngewoon start- en becuit
drijfsgedrag

Installatie ontluchten. Evt. water
bijvullen.

A.99

Koelcircuit tijdelijk uit (vorstbescherming condensor)

Aanvoertemperatuur secundair circuit naar condensor te laag

Geen maatregel nodig

A.100

Instellingen op de warmtepompregeling gewist

Databuffer op de elektronische modules defect

■

Werking koelcircuit verstoord

Waarden voor stookgasSensoren controleren. Evt. beide
temperatuur in relatie tot
sensoren vervangen.
de stookgasdruk niet plau- ■ Ter controle van de hogedruksibel
sensor spanning op de aansluiting X14.1 tot X14.3 van de koelcircuitregelaar VCMU meten (0
tot 5 V).
■ Ter controle van de stookgastemperatuursensor weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan aansluiting X14.9/X14.10 van de koelcircuitregelaar VCMU controleren.

Geen maatregel nodig
Bij herhaald optreden elektronische modules vervangen.

6179019

A.101

■
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Diagnose

Meldingscode

Storingen oplossen
Waarschuwingen (vervolg)
Meldingscode

Gedrag van de installatie

Storingsoorzaak

Maatregel

A.102

Werking koelcircuit verstoord

Waarden voor zuiggastemperatuur in relatie tot
de zuiggasdruk niet plausibel

Sensoren controleren. Evt. beide
sensoren vervangen.
■ Ter controle van de hogedruksensor spanning op de aansluiting X14.4 tot X14.6 van de koelcircuitregelaar VCMU meten (0
tot 5 V).
■ Ter controle van de zuiggastemperatuursensor weerstandswaarde (NTC 10 kΩ) aan aansluiting X14.7/X14.8 van de koelcircuitregelaar VCMU controleren.

A.109

Warmtebeschikbaarstelling
Werkelijke keteltemperadoor externe warmteomzetter tuur te laag
niet voldoende

Instellingen voor externe warmteomzetter controleren. Evt. instellingen op de externe warmteomzetter
controleren.
Montage- en servicehandleiding externe warmteomzetter en bijbehorende regeling

Externe warmteomzetter niet
bedrijfsklaar

Max. temperatuur externe
warmteomzetter bereikt

Diagnose

A.110

Geen maatregel nodig. Indien melding frequent optreedt, instellingen
voor externe warmteomzetter controleren. Evt. instellingen op de externe warmteomzetter controleren.
Montage- en servicehandleiding externe warmteomzetter en bijbehorende regeling

Volgende meldingen
Opmerking
De mogelijke meldingen zijn afhankelijk van installatieuitrusting. Daarom kunnen niet alle meldingen bij elke
installatie optreden.

Onderhoudsmeldingen
Meldingscode

Betekenis

P.1

Onderhoud volgens interval nodig.

P.4

Verwarmingswater bijvullen.

P.8

Onderhoud volgens bedrijfsuren nodig.

P.34

Onderhoud hydraulische filterzeef vereist

Meldingscode

Betekenis

S.60

Zomerwerking actief (spaarfunctie buitentemperatuur)

S.74

Verwarmingsonderdrukking verwarmen
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Statusmeldingen

Storingen oplossen

Meldingscode

Betekenis

S.75

Tapwatercirculatiepomp actief

S.94

Geen aanvraag externe bijschakeling verwarmings-/koelcircuit 1

S.95

Geen aanvraag externe bijschakeling verwarmings-/koelcircuit 2

S.96

Geen aanvraag externe bijschakeling verwarmings-/koelcircuit 3

S.115

4/3-wegklep in positie tapwateropwarming

S.116

4/3-wegklep in positie verwarmings-/koelcircuit 1

S.117

4/3-wegklep in positie verwarmings-/koelcircuit 2

S.118

4/3-wegklep in positie interne buffer/bypass

S.120

Smart Grid: normale werking geactiveerd

S.121

Smart Grid: aanbevolen werking geactiveerd

S.122

Smart Grid: gedwongen werking geactiveerd

S.123

Warmtepomp Uit

S.124

Warmtepomp aanvoerfase

S.125

Warmtepomp verwarmen

S.126

Warmtepomp koelen

S.127

Warmtepomp ontdooien voorbereiden.

S.128

Warmtepomp ontdooien

S.129

Warmtepomp naloopfase

S.130

Elektrische extra verwarming Uit

S.134

4/3-wegklep leegloop

S.135

4/3-wegklep ontdooien

S.136

4/3-wegklep kamerverwarming/kamerkoeling

S.161

Vulling actief

S.162

Ontluchting actief

S.163

Warmtepomp: systeemstatus inactief

S.164

Warmtepomp: systeemstatus onderhoud stand-by

S.165

Warmtepomp: systeemstatus regeling

S.167

Actorentest actief

S.176

Warmtepompregeling: ontdooien aangevraagd

S.186

Vorstbescherming warmwaterboiler actief

S.187

Vorstbescherming Warmtepomp actief

S.188

Vorstbescherming verwarmingswaterbuffer actief

S.189

Vorstbescherming geïntegreerde verwarmingswaterbuffer actief

Diagnose

Volgende meldingen (vervolg)

6179019

Informatie
Meldingscode

Betekenis

I.9

Estrikdroging actief

I.10

Looptijdbegrenzing warmwaterbereiding

I.56

Extern aanvragen actief

I.57

Extern blokkeren actief

I.59

Parameters werden weer ingesteld: parameterset werd op de elektronicamodule geflasht.

I.63

Koelcircuit niet gereed

I.70

Inverter: overstroom in stroomnet herkend

I.71

Inverter: te hoge spanning in stroomnet herkend
123

Storingen oplossen

Meldingscode

Betekenis

I.72

Inverter: te lage spanning in stroomnet herkend

I.73

Inverter: te hoge spanning gelijkspanningstussencircuit herkend

I.74

Inverter: te lage spanning gelijkspanningstussencircuit herkend

I.75

Inverter: te hoge temperatuur in de interne vermogensmodule herkend

I.76

Inverter: te hoge temperatuur in vermogensfactor-correctiefilter (PFC) herkend

I.77

Inverter: overstroom waarschuwing vermogensfactor-correctiefilter (PFC) herkend

I.78

Inverter: zelfstandige vermogensverlaging (derating) door te hoge prestatievraag
aan uitgangszijde

I.79

Inverter: zelfstandige vermogensverlaging (derating) door te hoge prestatievraag
van de compressor aan uitgangszijde

I.80

Inverter: interne vermogensbegrenzing (veldzwaktewerking) door te hoge prestatievraag van de compressor aan uitgangszijde

I.81

Inverter: zelfstandige vermogensverlaging (derating) door te hoge temperatuur van
de interne prestatiemodule

I.82

Inverter: zelfstandige vermogensverlaging (derating) door te hoge temperatuur van
vermogensfactor-correctiefilter

I.83

4/3-wegklep: minimumdebiet bereikt

I.84

4/3-wegklep: min. retourtemperatuur bereikt

I.85

Gecontroleerde regellagedrukuitschakeling koelcircuit

I.86

Gecontroleerde regelhogedrukuitschakeling koelcircuit

I.89

Tijdstip voorgesteld

I.90

Tijdstip teruggezet

I.92

Energiebalans teruggezet

I.96

Onbekend volgtoestel

I.98

Een nieuw volgtoestel werd herkend.

I.99

Doeltemperatuur hygiënefunctie bereikt

I.100

Max. condensordruk bereikt

I.101

Min. verdampingsdruk stookwerking bereikt

I.102

Min. verdampingsdruk koelwerking bereikt

I.103

Max. verdampingsdruk bereikt

I.104

Max. ontlaaddruk bereikt

I.105

Max. looptijd onderste verdampingstemperatuur bereikt

I.106

Max. drukverschil compressor bereikt

I.107

Max. condensortemperatuur bereikt

I.108

Max. draaimoment compressor bereikt

I.109

Max. verdampingstemperatuur compressor bereikt

I.110

Min. drukverhouding compressor bereikt

I.111

Min. verdampingstemperatuur compressor bereikt

I.112

Min. Uitlaattemperatuur op de condensor bereikt

I.113

Smart Grid: gedwongen uitschakeling actief

I.114

Smart Grid: normale werking actief

I.115

Smart Grid: aanbevolen inschakeling actief

I.116

Smart Grid: gedwongen inschakeling actief

I.117

Home Energy Management System actief

I.118

Vloertemperatuurbegrenzer verwarmings-/koelcircuit 1 actief

I.119

Vloertemperatuurbegrenzer verwarmings-/koelcircuit 2 actief

I.120

Geluidsreducerende werking warmtepomp actief
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Diagnose

Volgende meldingen (vervolg)

Storingen oplossen
Volgende meldingen (vervolg)
Betekenis

I.121

Vochtaanbouwschakelaar verwarmings-/koelcircuit 1 actief

I.122

Vochtaanbouwschakelaar verwarmings-/koelcircuit 2 actief

I.123

Max. retourtemperatuur koelcircuit bereikt

I.124

Min. retourtemperatuur koelcircuit bereikt

I.125

Max. primaire inlaattemperatuur koelcircuit bereikt

I.126

Min. primaire inlaattemperatuur koelcircuit bereikt

I.127

Max. drukverschil voor compressorstart bereikt

I.128

Min. cartertemperatuur bereikt

I.129

Koelcircuitomkeer: drukverschil te laag

I.130

Startfase warmtepomp: tijdoverschrijding

I.131

Min. verdampingstemperatuur bereikt

I.135

ontdooiing actief

I.142

Min. Looptijd compressor onderschreden

I.143

Blokkering energieb. actief

6179019

Diagnose

Meldingscode
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Instandhouding binnenunit
Overzicht elektrische componenten
Zie vanaf pagina 43.

Bedieningseenheid en elektronicamodule demonteren
Gevaar
Een ontbrekende aarding van componenten van
de installatie kan bij een elektrisch defect tot
ernstig letsel door elektrische stroom en beschadiging van onderdelen leiden.
Alle aardleidingsverbindingen steeds herstellen.
Toestel en leidingen moeten met de equipotentiaalverbinding van het huis verbonden zijn.

6179019

Instandhouding

Gevaar
Het aanraken van spanningsgeleidende componenten kan tot gevaarlijke letsels door elektrische stroom leiden. Sommige componenten op
printplaten hebben na uitschakelen van de netspanning nog spanning.
■ Elektrische aansluitbereiken niet aanraken.
■ Bij werkzaamheden aan de binnen- of buitenunit installatie spanningsvrij schakelen, bijv.
via de aparte zekering of een hoofdschakelaar. Op spanningvrijheid controleren. Tegen
opnieuw inschakelen beveiligen.
■ Vóór het begin van de werkzaamheden minimaal 4 minuten wachten tot de spanning is
afgebouwd.
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Instandhouding binnenunit
Bedieningseenheid en elektronicamodule… (vervolg)
Bedieningseenheid HMI demonteren
Verbindingskabel bedieningseenheid HMI vervangen

!

Opgelet
Verkeerde plaatsing van de kabel kan schade
veroorzaken door warmte-inwerking en beïnvloeding van de EMC-eigenschappen.
Positie en bevestiging van de kabel (bevestigingspunt van de kabelbinder) conform montageaanwijzing ”Verbindingskabel HMI” uitvoeren.

2.
1.
B
3.

A
4.

Instandhouding

5.

2x

Afb. 67

6179019

A Bedieningseenheid HMI
B Verbindingskabel
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Instandhouding binnenunit
Bedieningseenheid en elektronicamodule… (vervolg)
Elektronicamodule HPMU demonteren
Bedieningseenheid demonteren: zie vorige hoofdstuk.

Bij vervangen van de elektronicamodule HPMU inbedrijfstelling opnieuw uitvoeren: zie hoofdstuk ”Inbedrijfstelling”.

!

Opgelet
Het vullen en ontluchten van de installatie met
losgemaakte transportbeveiliging kan leiden tot
schade in de buitenunit.
Voor het vullen en ontluchten van de installatie
controleren of de transportbeveiliging vergrendeld is: zie hoofdstuk ”Transportbeveiliging controleren”.

2. 2x

3.

4.

1.

Afb. 68

Elektronicamodule EHCU demonteren
Bedieningseenheid demonteren: zie hoofdstuk ”Bedieningseenheid HMI en verbindingskabel demonteren”.
Evt. elektronicamodule HPMU omklappen: zie afb. 68.

6179019

Instandhouding

5.
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Instandhouding binnenunit
Bedieningseenheid en elektronicamodule… (vervolg)
Opmerking
Na vervangen van de elektronicamodule EHCU is
geen nieuwe inbedrijfstelling vereist.

3.

!
1.

2.

Instandhouding

Afb. 69

Elektronicamodule HIO demonteren
Elektronicamodule HPMU omklappen: zie afb. 68.

6179019

Bedieningseenheid demonteren: zie hoofdstuk ”Bedieningseenheid HMI en verbindingskabel demonteren”.
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Instandhouding binnenunit
Bedieningseenheid en elektronicamodule… (vervolg)

1.

3.
2.

Opmerking
Na vervangen van de elektronicamodule HIO is geen
nieuwe inbedrijfstelling vereist.

6179019

Instandhouding

Afb. 70
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Instandhouding binnenunit
Overzicht interne componenten
Binnenunit

A

B

C
D
E
F
G
H

Instandhouding

K

L

Afb. 71
A
B
C
D
E

Geïntegreerde buffer
Expansievat
Druksensor
Aanvoertemperatuursensor
4/3-weg-klep

F
G
H
K
L

Retourtemperatuursensor
3/2-wegmengklep
Debietsensor
Secundaire pomp
Veiligheidsklep

Binnenunit aan secundaire zijde aftappen
1. Aan alle aftapkranen slangen aansluiten. Aftapkraan openen.

6179019

Gevaar
Ongecontroleerd uittredend verwarmingswater
kan tot brandwonden leiden.
Verwarmingsinstallatie voor het aftappen laten
afkoelen.
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Instandhouding binnenunit
Binnenunit aan secundaire zijde aftappen (vervolg)

3.

2.

Afb. 72
, en

zetten, tot

Hydraulische componenten en EPP-isolatiedelen demonteren
Voor het vervangen van hydraulische componenten en
EPP-isolatiedelen evt. eerst elektrische componenten
omklappen of demonteren: zie hoofdstuk ”Bedieningseenheid en elektronicamodule demonteren”.
Aan sommige afzonderlijke delen is een aparte montageaanwijzing bijgevoegd.
Gevaar
Bij montage of demontage van de binnenunit of
hydraulische componenten lekt er restwater.
Contact met onder spanning staande onderdelen met water kan tot gevaarlijke letsels door
elektrische stroom leiden.
■ Warmtepomp spanningsvrij schakelen. Tegen
opnieuw inschakelen beveiligen.
■ Elektrische componenten tegen binnendringend water beschermen, bijv. elektronicamodule, stekkerverbindingen, elektrische kabels.

Gevaar
Bij montage of demontage van de binnenunit of
hydraulische componenten lekt er restwater.
Lekkend verwarmingswater en ontsnappende
hete damp kunnen tot ernstige letsels leiden en
tot schade aan de verwarmingsinstallatie.
Werkzaamheden enkel bij afgekoelde en drukloze installatie uitvoeren.

!

Opgelet
Ondichte hydraulische verbindingen veroorzaken schade aan het toestel.
■ Voor de montage absoluut nieuwe afdichtingen gebruiken.
■ Beschadigde verbindingselementen vernieuwen, bijv. klemmen, schroeven enz.
■ Na montage van de nieuwe componenten
dichtheid van de interne en hydraulische verbindingen bij de installateur controleren.
■ Bij ondichtheid vloeistof via aftapkraan aftappen. Zitting van de afdichtingen controleren.
Weggeschoven afdichtringen absoluut vernieuwen.
6179019

Instandhouding

3. 4/3-Wegklep na elkaar op
geen water meer uitloopt.
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Instandhouding binnenunit
Hydraulische componenten en EPP-isolatiedelen… (vervolg)
Overzicht van de aanhaalmomenten voor de montage
Wartelmoeren:
G ½ 12 ±1 Nm
G 1¼ 50 ±2 Nm
G 1½ 70 ±2 Nm
Schroeven:

Opgelet
Het vullen en ontluchten van de installatie met
losgemaakte transportbeveiliging kan leiden tot
schade in de buitenunit.
Voor het vullen en ontluchten van de installatie
controleren of de transportbeveiliging vergrendeld is: zie hoofdstuk ”Transportbeveiliging controleren”.

6179019

Instandhouding

7 4,8 x 9,5 3,5 ±0,5 Nm
50 x 14
2,8 ±0,3 Nm
M4
1,5 –0,5 Nm

!
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Instandhouding binnenunit
Hydraulische componenten en EPP-isolatiedelen… (vervolg)
Geïntegreerde buffer demonteren

4.

3.

2.

5.

1.

Instandhouding

6.

5.

1.

!

2x
50 ±2 Nm

6179019

Afb. 73
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Instandhouding binnenunit
Hydraulische componenten en EPP-isolatiedelen… (vervolg)
Hydraulische leidingen op de geïntegreerde buffer demonteren
Voorste hydraulische kabel demonteren

1.

!

Instandhouding

2.

50 ±2 Nm

6179019

Afb. 74
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Instandhouding binnenunit
Hydraulische componenten en EPP-isolatiedelen… (vervolg)
Achterste hydraulische kabel demonteren

1.

Instandhouding

2.

!

50 ±2 Nm
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Afb. 75
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Instandhouding binnenunit
Hydraulische componenten en EPP-isolatiedelen… (vervolg)
4/3-wegklep demonteren

4.
3.

2.

Instandhouding

1.

5.

4.

1.

!

50 ±2 Nm

6179019

Afb. 76
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Instandhouding binnenunit
Hydraulische componenten en EPP-isolatiedelen… (vervolg)
Expansievat demonteren

2.

!
1.

Instandhouding

3.

2.

1.

!

12 ±1 Nm

3,5 +0,5 Nm

6179019

Afb. 77
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Instandhouding binnenunit
Hydraulische componenten en EPP-isolatiedelen… (vervolg)
Bijkomend bij aansluiting van het hydraulisch blok

~25°

Afb. 78

3/2-wegmengklep demonteren

6179019

Instandhouding

1. Elektronicamodule HIO openen: zie hoofdstuk ”Elektronicamodule HIO openen”.
Enkel stekker 52 aftrekken en met bijbehorende
doorvoertulle afnemen.
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Instandhouding binnenunit
Hydraulische componenten en EPP-isolatiedelen… (vervolg)

5.

2.

6.
4.

3.

Instandhouding

7.

6.

1.

!

50 ±2 Nm
1,5 ±0,15 Nm

6179019

Afb. 79
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Instandhouding binnenunit
Hydraulische componenten en EPP-isolatiedelen… (vervolg)
Sensoren demonteren
Debietsensor demonteren

5.

6.

3.

2.

4.

Instandhouding

1.

!

7.

6.

1.

!

70 ±2 Nm

6179019

Afb. 80
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Instandhouding binnenunit
Hydraulische componenten en EPP-isolatiedelen… (vervolg)
Temperatuursensoren demonteren

3.

2.

1.

!
Afb. 81

6179019

Instandhouding

4.
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Instandhouding binnenunit
Hydraulische componenten en EPP-isolatiedelen… (vervolg)
Druksensor demonteren

3.
2.

1.

!

Instandhouding

4.

!

6179019

Afb. 82
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Instandhouding binnenunit
Hydraulische componenten en EPP-isolatiedelen… (vervolg)
Circulatiepompkop demonteren

1.

2.

Afb. 83
Aandraaimomenten
Aanhaalmoment voor de wartelmoeren van de circulatiepomp:
70 ±2 Nm
■ Aanhaalmomenten voor de schroeven op de pompkop:
5 ±1 Nm

Hydraulische blok demonteren
Volgende componenten eerst demonteren:
■ Geïntegreerde buffer: zie afb. 73.
■ Hydraulische kabels: zie afb. 74 tot afb. 75.
■ Expansievat: zie afb. 77 en evt. afb. 78.
■ Elektrische verbindingen:
– Aansluitkabel debietsensor: zie afb. 80.
– Temperatuursensoren: zie afb. 81.
– Druksensor: zie afb. 82.
– 3/2-wegmengklep: stekker 52 op de elektronicamodule HIO
– Aansluistekker circulatiepomp: zie afb. 83.

In combinatie met een montagehulp (accessoires):
Hydraulische aansluitingen aan toestelonderzijde losmaken: zie aparte montageaanwijzing.

6179019

Instandhouding

■
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Instandhouding binnenunit
Hydraulische componenten en EPP-isolatiedelen… (vervolg)

2.

Instandhouding

1.

8x

3.

6x

2.

1.

!

8x
2,8 ±0,3 Nm

6179019

Afb. 84
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Instandhouding binnenunit
Hydraulische componenten en EPP-isolatiedelen… (vervolg)
Meer EPP-isolatiedelen demonteren
Na demontage van het hydraulisch blok kunnen alle
andere EPP-isolatiedelen worden vervangen.

4.

Instandhouding

3.

2.

1.

6179019

Afb. 85
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Instandhouding binnenunit
Statusweergave interne circulatiepomp
Led

Betekenis

Knippert groen. Regelwerking, circulatiepomp draait
bij aanvraag.
Brandt groen.

■

■

Brandt rood.

■
■

Afb. 86

Circulatiepomp draait continu met
max. vermogen, bijv. bij onderbreking van het PWM-signaal.
Geen storingsmelding
Storing met storingsmelding
Binnenunit wordt spanningsvrij geschakeld. Led brandt gedurende de
duur van de nalooptijd ca. 30 tot
60 s lang.

Temperatuursensoren controleren

■

Buitentemperatuursensor

Aansluiting
■

■
■

Boilertemperatuursensor boven

■

■
■

Aanvoertemperatuursensor

■
■

■

Retourtemperatuursensor

■
■

6-polige aansluitbus aan de toestelonder- NTC
zijde, klemmen 11 en 12
10 kΩ
Stekker 1 op elektronicamodule HPMU
6-polige aansluitbus aan de toestelonderzijde, klemmen 9 en 10
Stekker 5 op elektronicamodule HPMU
Kabelboom in de binnenunit
Positie van de temperatuursensor: zie
hoofdstuk ”Instandhouding binnenunit:
overzicht interne componenten”.
Kabelboom in de binnenunit
Positie van de temperatuursensor: zie
hoofdstuk ”Instandhouding binnenunit:
overzicht interne componenten”.

■

Aanvoertemperatuursensor installatie

Elektronicamodule HIO

■

Keteltemperatuursensor externe warmteomzetter

Elektronicamodule HIO

■

Temperatuursensor externe verwarmingswaterbuffer

6-polige aansluitbus aan de toestelonderzijde, klemmen 5 en 6

1. Kabel en stekker van de temperatuursensor controleren.
2. Aders van de stekker afklemmen.

4. Bij afwijking > 10 % aders op de temperatuursensor afklemmen. Meting direct op de sensor herhalen.
Evt. leiding door de installateur controleren (2-aderige kabel, max. 35 m lang bij een kabeldiameter
van 1,5 mm2).
Afhankelijk van het meetresultaat de kabel of de
buitentemperatuursensor vervangen.

6179019

3. Weerstand van de temperatuursensor meten.
Weerstand vergelijken met de waarde voor de
actuele temperatuur uit de volgende tabel.

Meetelement

Instandhouding

Temperatuursensor
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Instandhouding binnenunit
Temperatuursensoren controleren (vervolg)
Viessmann NTC 10 kΩ (blauwe markering)
ϑ / °C

336,500

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

–8

24

10,449

56

88

120

49,647

2,878

0,976

0,389

–39

314,870

–7

47,055

25

10,000

57

2,774

89

0,946

121

0,379

–38

294,780

–6

44,614

26

9,572

58

2,675

90

0,918

122

0,369

–37

276,100

–5

42,315

27

9,165

59

2,579

91

0,890

123

0,360

–36

258,740

–4

40,149

28

8,777

60

2,488

92

0,863

124

0,351

–35

242,590

–3

38,107

29

8,408

61

2,400

93

0,838

125

0,342

–34

227,550

–2

36,181

30

8,057

62

2,316

94

0,813

126

0,333

–33

213,550

–1

34,364

31

7,722

63

2,235

95

0,789

127

0,325

–32

200,510

0

32,650

32

7,402

64

2,158

96

0,765

128

0,317

–31

188,340

1

31,027

33

7,098

65

2,083

97

0,743

129

0,309

–30

177,000

2

29,495

34

6,808

66

2,011

98

0,721

130

0,301

–29

166,350

3

28,048

35

6,531

67

1,943

99

0,700

131

0,293

–28

156,410

4

26,680

36

6,267

68

1,877

100

0,680

132

0,286

–27

147,140

5

25,388

37

6,016

69

1,813

101

0,661

133

0,279

–26

138,470

6

24,165

38

5,775

70

1,752

102

0,642

134

0,272

–25

130,370

7

23,009

39

5,546

71

1,694

103

0,623

135

0,265

–24

122,800

8

21,916

40

5,327

72

1,637

104

0,606

136

0,259

–23

115,720

9

20,880

41

5,117

73

1,583

105

0,589

137

0,253

–22

109,090

10

19,900

42

4,917

74

1,531

106

0,572

138

0,247

–21

102,880

11

18,969

43

4,726

75

1,481

107

0,556

139

0,241

–20

97,070

12

18,087

44

4,543

76

1,433

108

0,541

140

0,235

–19

91,600

13

17,251

45

4,369

77

1,387

109

0,526

141

0,229

–18

86,474

14

16,459

46

4,202

78

1,342

110

0,511

142

0,224

–17

81,668

15

15,708

47

4,042

79

1,299

111

0,497

143

0,219

–16

77,160

16

14,995

48

3,889

80

1,258

112

0,484

144

0,213

–15

72,929

17

14,319

49

3,743

81

1,218

113

0,471

145

0,208

–14

68,958

18

13,678

50

3,603

82

1,180

114

0,458

146

0,204

–13

65,227

19

13,069

51

3,469

83

1,143

115

0,445

147

0,199

–12

61,722

20

12,490

52

3,340

84

1,107

116

0,434

148

0,194

–11

58,428

21

11,940

53

3,217

85

1,072

117

0,422

149

0,190

–10

55,330

22

11,418

54

3,099

86

1,039

118

0,411

150

0,185

–9

52,402

23

10,921

55

2,986

87

1,007

119

0,400
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Instandhouding binnenunit
Druksensoren controleren
4

Spanning in V

3
2
1
0
0
MPa
0
bar
Druk

0,1

0,2

0,3

0,4

0,45

1

2

3

4

4,5

Afb. 87

Zekering controleren
De zekering F1 bevindt zich in de elektronicamodule
HPMU: zie pagina 56.

1. Netspanning uitschakelen.
2. Elektronicamodule HPMU openen.

Gevaar
Verkeerde of niet correct aangebrachte
zekeringen vormen een verhoogd brandrisico.
■ Zekeringen zonder krachtinspanning
gebruiken. Zekeringen correct positioneren.
■ Alleen identieke types met dezelfde uitschakelkarakteristiek gebruiken.

6179019

Gevaar
Door de demontage van de zekeringen is het
laststroomcircuit niet spanningsvrij. Het aanraken van onder spanning staande onderdelen
kan tot gevaarlijke letsels door elektrische
stroom leiden.
Bij werkzaamheden aan het toestel beslist ook
de laststroomkring spanningsvrij schakelen.

3. Zekering controleren. Evt. vervangen.
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Zekeringstype:
■ T 6,3 A H, 250 V~
■ Max. vermogensverlies ≤ 2,5 W

Instandhouding buitenunit
Overzicht elektrische componenten
C Chokes
D Zekeringen elektronica en ventilatoren

T 6,3 A H, 250 V~
E Koelcircuitregelaar VCMU
F Spoel 4-weg-omschakelklep
G Inverter
A
B
C
D
E

F

Gevaar
Een ontbrekende aarding van componenten van
de installatie kan bij een elektrisch defect tot
ernstig letsel door elektrische stroom en beschadiging van onderdelen leiden.
Alle aardleidingsverbindingen steeds herstellen.
Toestel en leidingen moeten met de equipotentiaalverbinding van het huis verbonden zijn.

Afb. 88
A Klemmen netaansluiting 400 V~
B Klemmen netaansluiting 230 V~

Controlelijst voor werkzaamheden voor de instandhouding
Opmerking
Werkzaamheden aan het koelcircuit mogen alleen
door medewerkers van de technische dienst van Viessmann worden uitgevoerd.

6179019

Instandhouding

G

Gevaar
Het aanraken van spanningsgeleidende componenten kan tot gevaarlijke letsels door elektrische stroom leiden. Sommige componenten op
printplaten hebben na uitschakelen van de netspanning nog spanning.
■ Elektrische aansluitruimtes niet aanraken.
■ Bij werkzaamheden aan de binnen- of buitenunit installatie spanningsvrij schakelen, bijv.
via de aparte zekering of een hoofdschakelaar. Op spanningvrijheid controleren. Tegen
opnieuw inschakelen beveiligen.
■ Vóór het begin van de werkzaamheden minimaal 4 minuten wachten tot de spanning is
afgebouwd.
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Controlelijst voor werkzaamheden voor de… (vervolg)
■

■

■

Elke persoon die aan het koelcircuit werkt, moet een
bekwaamheidsbewijs door een industrie geaccrediteerde instantie kunnen voorleggen. Dit bekwaamheidsbewijs bevestigt de competentie in veilige
omgang met koudemiddelen aan de hand van een in
de industrie bekende procedure.
Servicewerken mogen enkel conform de richtlijnen
van de fabrikant worden uitgevoerd. Als voor de
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de hulp
van bijkomende personen vereist is, dan moet de in
de omgang met brandbare koudemiddelen
geschoolde persoon de werkzaamheden continu
bewaken.
Om het risico van een ontsteking tot een minimum te
herleiden, zijn veiligheidscontroles vereist, alvorens
de werkzaamheden aan toestellen met brandbare
koudemiddelen worden begonnen. Voor ingrijpen in
het koelcircuit volgende maatregelen nemen:

Maatregel
!

?

Voltooid

Opmerking

Algemene werkomgeving
■ Volgende personen op de hoogte brengen van het type uit te
voeren werkzaamheden:
– Het volledig onderhoudspersoneel
– Alle personen die verblijven in de nabije omgeving van de installatie.
■ Omgeving van de buitenunit afsluiten.
■ De onmiddellijke omgeving van de buitenunit op brandbare materialen en ontstekingsbronnen onderzoeken:
Alle brandbare materialen en ontstekingsbronnen verwijderen.
Aanwezigheid van koudemiddel controleren
Om brandbare atmosfeer tijdig te herkennen:
Voor, tijdens en na de werkzaamheden de omgeving met een
voor R290 geschikte, explosie beschermde koudemiddeldetector op ontsnappend koudemiddel controleren.
Deze koudemiddeldetector mag geen vonken opwekken en
moet gepast afgedicht zijn.

Brandblusser
In volgende gevallen moet een CO2- of poederblusser beschikbaar zijn:
■ Koudemiddel wordt afgezogen.
■ Koudemiddel wordt bijgevuld.
■ Las- of soldeerwerken worden uitgevoerd.

$

Ontstekingsbronnen
■ Bij werkzaamheden aan een koelcircuit, dat brandbaar koudemiddel bevat of heeft bevat, mogen geen ontstekingsbronnen
worden gebruikt, die voor ontsteking van koudemiddel kunnen
leiden.
Alle mogelijke ontstekingsbronnen inclusief sigaretten uit de omgeving van de installatie-, reparatie-, demontage- of afvalverwijderingswerken verwijderen, waarbij koudemiddel kan ontsnappen.
■ Voor begin van de werkzaamheden de onmiddellijke omgeving
van het toestel op brandbare materialen en ontstekingsbronnen
onderzoeken:
Alle brandbare materialen en ontstekingsbronnen verwijderen.
■ Rookverbodsteken aanbrengen.

6179019
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Instandhouding buitenunit
Controlelijst voor werkzaamheden voor de… (vervolg)
Maatregel
%

Ventilatie van de werkplaats
■ Reparaties in open lucht uitvoeren of werkplaats voldoende verluchten, alvorens een ingreep in het koelcircuit wordt uitgevoerd
of voor het begin van las- of soldeerwerken.
■ De ventilatie moet voor de volledige duur van de werkzaamheden behouden blijven. De ventilatie moet evt. lekkend koudemiddel verdunnen en indien mogelijk in de omgeving afvoeren.

&

Controle van de koelinstallatie
Vervangen elektrische componenten moeten geschikt zijn voor
gebruik en overeenkomen met de specificaties van de fabrikant.
Defecte onderdelen enkel door originele onderdelen van Viessmann vervangen.
■ Het vervangen van componenten volgens richtlijnen van Viessmann uitvoeren. Evt. de technische dienst van Viessmann
raadplegen.

Voltooid

Opmerking

■

Volgende controles uitvoeren:
Het koudemiddelniveau mag niet groter zijn dan in de technische gegevens opgegeven.
■ Als een hydraulisch ontkoppeld systeem wordt gebruikt, het secundair circuit op het beschikbaar zijn van koudemiddel controleren.
■ Opschriften en symbolen moeten steeds goed zichtbaar en
leesbaar zijn. Onleesbare gegevens vervangen.
■ Koudemiddelleidingen of componenten moeten zo zijn aangebracht dat deze niet met substanties in aanraking komen, die
corrosie kunnen veroorzaken.
Uitzondering: de koudemiddelleidingen zijn van corrosiebestendige materialen of betrouwbaar tegen corrosie beschermd.
■

/

Controle aan elektrische componenten
Bij onderhouds- en reparatiewerken aan elektrische componenten moeten veiligheidscontroles worden uitgevoerd: zie onderaan.
■ Als een veiligheidsrelevante storing optreedt, de installatie niet
aansluiten alvorens deze storing verholpen is.
Als de onmiddellijke verhelping van de storing niet mogelijk is,
evt. voor de werking van de installatie een geschikte overgangsoplossing vinden. Installatiegebruiker op de hoogte brengen.

Instandhouding

■

6179019

Volgende veilgheidscontroles uitvoeren:
■ Condensatoren ontladen: bij het ontladen erop letten dat er
geen vonken ontstaan.
■ Bij het opvullen of afzuigen van koudemiddel, alsook bij het
spoelen van het koelcircuit geen spanningsgeleidende elektrische componenten of leidingen in de onmiddellijke omgeving
van de buitenunit positioneren.
■ Aardverbinding controleren.
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Controlelijst voor werkzaamheden voor de… (vervolg)
Maatregel
(

Voltooid

Opmerking

Reparaties aan afgedichte behuizingen
■ Bij werkzaamheden aan afgedichte componenten het toestel
volledig spanningsvrij schakelen, ook voor het verwijderen van
afgedichte deksels.
■ Als een spanningstoevoer tijdens de werkzaamheden absoluut
vereist is: om voor een potentieel gevaarlijke situatie te waarschuwen, moet een permanent werkende koudemiddeldetector
op kritische plekken worden aangebracht.
■ Bijzondere aandacht moet erop gericht zijn dat bij werkzaamheden aan elektrische componenten de behuizingen niet in een type worden veranderd die hun beschermende werking beïnvloedt. Dit omvat beschadiging van leidingen, te veel aansluitingen aan een aansluitklem, aansluitingen die niet overeenkomen
met de specificaties van de fabrikant, beschadiging van afdichtingen, alsook foutieve montage van kabeldoorvoeren.
■ Correcte installatie van het toestel verzekeren.
■ Controleren of afdichtingen zich gezet hebben. Daardoor verzekeren dat de afdichtingen het binnendringen van brandbare atmosfeer betrouwbaar verhinderen. Defecte afdichtingen vervangen.
Opgelet
Silicone als afdichtmiddel kan de werking van lekopsporingsapparaten beïnvloeden.
Silicone als afdichtmiddel niet gebruiken.
■ Reserveonderdelen moeten overeenkomen met de specificaties
van de fabrikant.
■ Werkzaamheden aan componenten die voor brandbare atmosferen geschikt zijn: deze componenten moeten niet absoluut
spanningsloos worden geschakeld.

)

Werkzaamheden aan componenten, die voor brandbare atmosferen geschikt zijn
■ Als niet verzekerd is dat de betrouwbare spanningen en stromen niet overschreden worden, mogen geen permanente capacitieve of inductieve lasten aan het toestel worden aangesloten.
■ Enkel voor brandbare atmosfeer geschikte componenten mogen
in de omgeving van brandbare atmosferen onder spannings
worden gezet.
■ Ekel originele onderdelen van Viessmann of door Viessmann
vrijgegeven componenten gebruiken. Andere componenten kunnen in geval van een lek leiden tot ontsteking van koudemiddel.

aÖ

Bedrading
■ Controleren of de bedrading aan slijtage, corrosie, trekking, vibraties, scherpe randen en andere ongunstige omgevingsinvloeden blootgesteld is.
■ Bij de controle ook de effecten van slijtage of voortdurende vibraties aan compressor en ventilatoren in acht nemen.

aA

Instandhouding

!

Koudemiddeldetector
In geen geval mogelijke ontstekingsbronnen voor de koudemiddeldetectie en de lekopsporing gebruiken.
■ Vlamlekopsporingstoestellen of andere detectoren met open
vlam mogen niet worden gebruikt.

6179019
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Controlelijst voor werkzaamheden voor de… (vervolg)
Maatregel
aS

Voltooid

Opmerking

Lekopsporing
Volgende lekopsporingsprocedures zijn geschikt voor toestellen
met brandbaar koudemiddel:
Lekopsporing met elektronische koudemiddeldetectoren:
■ Elektronische koudemiddeldetectoren hebben evt. niet de vereiste gevoeligheid of moeten op het betreffende bereik worden
gekalibreerd. Kalibratie in een koudemiddelvrije omgeving uitvoeren.
■ De koudemiddeldetector moet geschikt zijn voor het te detecteren koudemiddel R290.
■ De koudemiddeldetector mag geen potentiële ontstekingsbronnen bevatten.
■ Koudemiddeldetector tot het gebruikte koudemiddel kaliberen.
De activeerdrempel instellen op < 3 g/a , geschikt voor propaan.
Lekopsporing met lekopsporingsvloeistoffen:
■ Lekopsporingsvloeistoffen zijn geschikt in combinatie met de
meeste koudemiddelen.
Opgelet
Chloorhoudende lekopsporingsvloeistoffen reageren evt.
met het koudemiddel. Daardoor ontstaat evt. corrosie.
Chloorhoudende lekopsporingsvloeistoffen niet gebruiken.
Maatregelen bij verdenking of optreden van een lek in het koelcircuit:
■ Alle open vlammen in de omgeving van de warmtepomp onmiddellijk blussen.
■ Als voor het verhelpen van het lek soldeerwerken vereist zijn,
steeds het volledige koudemiddel uit het koelcircuit afzuigen.
De te solderen plek voor en tijdens het solderen met zuurstofvrije stikstof spoelen.

aD

Koudemiddel afzuigen
Werkzaamheden conform hoofdstuk ”Koudemiddel afzuigen” uitvoeren.

aF

Drukbestendigheid controleren
Werkzaamheden conform hoofdstuk ”Drukbestendigheid controleren” uitvoeren.

aG

Koelcircuit vullen
Werkzaamheden conform hoofdstuk ”Koelcircuit vullen” uitvoeren.

aH

Buitenbedrijfstelling
Werkzaamheden conform hoofdstuk ”Definitieve buitenbedrijfstelling en afvalverwijdering” uitvoeren.

aJ

Aanduiding (opschrift van de warmtepomp)
Als de warmtepomp buiten bedrijf wordt gesteld, aanduiding met
volgende inhoud goed zichtbaar op de buitenunit aanbrengen,
met datum en handtekening:
■ Buitenunit werkt met brandbaar koudemiddel R290 (propaan).
■ Installatie is buiten werking.
■ Koudemiddel is verwijderd.
■ Buitenunit bevat stikstof.
■ Buitenunit kan restanten van brandbaar koudemiddel bevatten.
6179019
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Instandhouding buitenunit
Overzicht interne componenten

6179019

Instandhouding

Gevaar
Het aanraken van spanningvoerende onderdelen kan door elektrische stroom tot ernstige verwondingen leiden. Enkele componenten op de
printplaten staan na het uitschakelen van de
netspanning nog onder spanning.
■ Voor werkzaamheden aan de buitenunit de
installatie spanningsvrij schakelen, bijv. op een
afzonderlijke zekering of een hoofdschakelaar.
Controleren of de installatie spanningsvrij is en
beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
■ Vóór het begin van de werkzaamheden minimaal 4 min. wachten tot de spanning van de
geladen condensatoren afgebouwd is.
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Overzicht interne componenten (vervolg)
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qQ
qW
qE
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Ventilator
Verdamper
Luchtinlaattemperatuursensor
Binnenkamertemperatuursensor
Accumulator
Temperatuursensor vloeibaar gas koelen
Schraderklep lagedrukzijde
Elektronische expansieklep 2
Vlotter-ontluchterklep met snelontluchter
Vierwegomschakelklep
Schraderklep hogedrukzijde 1
Zuiggastemperatuursensor verdamper
Aanvoertemperatuursensor secundair circuit
Temperatuursensor vloeibaar gas verstuiver

qT
qZ
qU
qI
qO
wP
wQ
wW
wE
wR
wT
wZ
wU

Persgastemperatuursensor
Compressor
Elektronische expansieklep 1
Oliecartertemperatuursensor
Zuiggastemperatuursensor compressor
Schraderklep hogedrukzijde 2
Kogelkraan met filter
Terugslagklep
Temperatuursensor vloeibaar gas verwarmen
Condensor
Hogedrukmonitor PSH
Hogedruksensor
Lagedruksensor

6179019

Afb. 89

Instandhouding buitenunit
Stroomschema’s koelcircuit
Debieten:
■ Secundair (verwarmingswater)
Minimumdebiet: 0,350 m3/h (350 l/h)
Max. debiet: 2,050 m3/h (2050 l/h)
■ Aan primaire zijde (lucht)
Min. Luchtdebiet: 2900 m3/h
Max. luchtdebiet: 5300 m3/h

Aanduiding van de sensoren conform EN 1861:
Hogedruksensor
Lagedruksensor
Temperatuursensor
Hogedrukmonitor PSH
Veiligheidstemperatuurbegrenzer

Verwarming
qP
wP
qQ

qW

qO
qZ

9

5

qU
qE
qR

8

wW

qI
wQ

qT

wE

7

6

eQ
eP
eE

3

wO

wI

eW

wZ

wR
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wU
wT

1

2

6179019

Afb. 90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
qP
qQ
qW
qE

Verdamper
Luchtafvoer
Luchtinlaattemperatuursensor
Luchtinlaat
Elektronische expansieklep 1
Temperatuursensor vloeibaar gas verwarmen
Schraderklep hogedrukzijde 2
Filter elektronische expansieklep 1
Retour secundair circuit
Aanvoer secundair circuit
Aanvoertemperatuursensor secundair circuit
Condensor
Temperatuursensor vloeibaar gas verstuiver

qR
qT
qZ
qU
qI
qO
wP
wQ
wW
wE
wR
wT
wZ

Warmteoverdrager
Inverter
Koudemiddelverzamelaar
Schraderklep hogedrukzijde 1
Invertertemperatuursensor
Zuiggastemperatuursensor verdamper
Vierwegomschakelklep
Hogedruksensor
Hogedrukmonitor PSH
Persgastemperatuursensor
Veiligheidstemperatuurbegrenzer
Compressortemperatuursensor
Compressor
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Instandhouding buitenunit
Stroomschema’s koelcircuit (vervolg)
wU
wI
wO
eP

Accumulator
Schraderklep lagedrukzijde
Zuiggastemperatuursensor compressor
Lagedruksensor

eQ Elektronische expansieklep 2
eW Temperatuursensor vloeibaar gas koelen
eE Filter elektronische expansieklep 2

Koeling
qP
wP
qQ

qW

qO
qZ

9

5

qU
qE
qR

8

wW

qI
wQ

qT

wE

7

6

eQ

4

eP
eE

3

wI

wO

eW

wZ

wR

wU
wT
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
qP
qQ
qW
qE
qR
qT
qZ
qU

Verdamper
Luchtafvoer
Luchtinlaattemperatuursensor
Luchtinlaat
Elektronische expansieklep 1
Temperatuursensor vloeibaar gas verwarmen
Schraderklep hogedrukzijde 2
Filter elektronische expansieklep 1
Retour secundair circuit
Aanvoer secundair circuit
Aanvoertemperatuursensor secundair circuit
Condensor
Temperatuursensor vloeibaar gas verstuiver
Warmteoverdrager
Inverter
Accumulator
Schraderklep hogedrukzijde 1

qI
qO
wP
wQ
wW
wE
wR
wT
wZ
wU
wI
wO
eP
eQ
eW
eE

Invertertemperatuursensor
Zuiggastemperatuursensor verdamper
Vierwegomschakelklep
Hogedruksensor
Hogedrukmonitor PSH
Persgastemperatuursensor
Veiligheidstemperatuurbegrenzer
Compressortemperatuursensor
Compressor
Koudemiddelverzamelaar
Schraderklep lagedrukzijde
Zuiggastemperatuursensor compressor
Lagedruksensor
Elektronische expansieklep 2
Temperatuursensor vloeibaar gas koelen
Filter elektronische expansieklep 2
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Instandhouding buitenunit
Koudemiddel afzuigen

Bijkomend volgende punten in acht nemen:
■ Enkel voor R290 (propaan) geschikte en regelmatig
gecontroleerde afzuigtoestellen mogen worden
gebruikt.
Toestand van het afzuigtoestel controleren, inclusief
onderhoudsbewijs.
■ Enkel voor R290 geschikte koudemiddelflessen
mogen worden gebruikt, d. w.z. speciale recyclingflessen. Deze koudemiddelflessen moeten overeenkomstig aangeduid zijn.
De koudemiddelflessen moeten over een veiligheidsklep en vast aangebrachte afsluitkleppen beschikken.
■ Controleren of voldoende recyclingflessen ter
beschikking staan.
■ Verschillende koudemiddelen niet in een recyclingfles vermengen.
■ Geschikte transportmiddelen voor koudemiddelfles
(indien vereist) beschikbaar stellen.
■ Beschikbaarheid van de persoonlijke veiligheidsuitrusting en het deskundig gebruik ervan controleren.
■ De dichtheid van het koelcircuit en van alle gebruikte
aansluitingen verzekeren.
■ Een gekalibreerde weegschaal voor het bepalen van
de afgezogen koudemiddelhoeveelheid ter beschikking stellen.
01. Toestand van de warmtepomp controleren. Controleren of de onderhoudsintervallen werden nagekomen.
02. Installatie spanningsvrij schakelen. Tegen opnieuw
inschakelen beveiligen.
Gevaar
Ontsnappend koudemiddel kan explosies
veroorzaken met zeer ernstige verwondingen als gevolg.
Geen spanningsbronnen en ontstekingsbronnen in de veiligheidszone inbrengen.
03. Controleren of de veiligheidsinstructies voor werkzaamheden aan het koelcircuit gerespecteerd
worden: zie ”Veiligheidsinstructies”.
04. Koudemiddelfles op de weegschaal plaatsen.

Opmerking
Het afzuigen van het koudemiddel moet voortdurend door een geautoriseerde vakkracht worden
gecontroleerd.
■ Koudemiddelfles niet overvullen, max. 80 % van
het toegestane vulniveau.
■ Toeg. werkingsdruk van de koudemiddelfles niet
overschrijden.
■ Koudemiddel niet met andere koudemiddelen
vermengen.
■ Volgende technische regels voor bedrijfszekerheid/gevaarlijke stoffen in acht nemen:
TRGS 510, TRBS 3145, TRGS 745
■

07. Koelmiddelfles van het koelcircuit scheiden. Aansluitingen veilig sluiten. Koelmiddelfles conform
wettelijke richtlijnen aanduiden. Koelmiddelfles
aan een geschikte afvoer-/recyclingstation toevoeren.
08. Koelcircuit min. 2-maal telkens 5 min met zuurstofvrij stikstof spoelen.
■ In geen geval lucht of perslucht gebruiken.
■ Toeg. werkingsdruk van het koelcircuit in acht
nemen: zie ”Technische gegevens”.
09. Overdruk aftappen.
10. Koelcircuit vacumeren.
Absolute druk voor vacuüm conform EN 378:
< 2,7 mbar (< 270 Pa)
Gevaar
Ontsnappend koudemiddel kan explosies
veroorzaken met zeer ernstige verwondingen als gevolg.
De uitlaat van de vacuümpomp buiten de
veiligheidszone zetten.
11. Vacuümtest uitvoeren:
Absolute druk mag 10 mbar (1 kPa) min. 30 min
lang niet overschrijden.
Als het vacuüm niet standhoudt, werkstappen
vanaf 8 herhalen.
12. Werkstappen 8 tot 10 zo lang herhalen tot er zich
geen koudemiddel meer in het koelcircuit bevindt.
Opmerking
Tijdens het laatste spoelproces de overdruk tot de
atmosfeerdruk afblazen. Niet meer evacueren.
Dit is bijzonder belangrijk als soldeerwerken aan
het koelcircuit moeten worden uitgevoerd.

6179019

05. Koudemiddelfles op het afzuigtoestel aansluiten.
Afzuigtoestel via een verzamelleiding met de
schraderkleppen van het koelcircuit verbinden.

06. Met het afzuigtoestel het koudemiddel uit alle
delen van het koelcircuit afzuigen.
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Voor het begin van de werkzaamheden de ”Controlelijst voor werkzaamheden voor de instandhouding”
vanaf pagina 150 in acht nemen.

Instandhouding buitenunit
Koudemiddel afzuigen (vervolg)
13. Nadat het koudemiddel volledig afgezogen is,
Schraderkleppen gasdicht sluiten. Hiervoor aan
het kleplichaam tegenhouden.
Aanhaalmoment wartelmoer beschermkap: 15 Nm

14. Aanduiding met volgende inhoud goed zichtbaar
op de buitenunit aanbrengen, met datum en handtekening:
■ Buitenunit werkt met brandbaar koudemiddel
R290 (propaan).
■ Installatie is buiten werking.
■ Koudemiddel is verwijderd.
■ Buitenunit bevat stikstof.
■ Buitenunit kan restanten van brandbaar koudemiddel bevatten.

Drukbestendigheid controleren
Gevaar
Te hoge druk kan leiden tot beschadiging van de
installatie, alsook tot gevaren door hoge druk en
uitlopend koelmiddel.
Toegestane testdruk respecteren.

2. Drukcontrole met stikstof uitvoeren:
Testdruk: 1,43 tot max. 1,44 x toegestane bedrijfsdruk
Toegestane bedrijfsdruk: zie hoofdstuk ”Technische
gegevens”.

1. Testapparaat aan lagedrukzijde en hogedrukzijde 1
aansluiten.
Of
Testapparaat aan lagedrukzijde en hogedrukzijde 2
aansluiten.

In vergelijking met niet brandbare koudemiddelen
moeten bij het vullen van brandbare koudemiddelen
volgende punten bijkomend in acht worden genomen:
■ Vularmaturen niet voor verschillende koudemiddelen
gebruiken.
■ Koudemiddelfles verticaal plaatsen.
Voor het begin van de werkzaamheden de ”Controlelijst voor werkzaamheden voor de instandhouding”
vanaf pagina 150 in acht nemen.
1. Controleren of de veiligheidsinstructies voor werkzaamheden aan het koelcircuit gerespecteerd worden: zie ”Veiligheidsinstructies”.
2. Koelcircuit aarden.
3. Volgende voorwaarden voor het vullen verzekeren:
■ Koelcircuit werd geledigd en geëvacueerd: zie
hoofdstuk ”Koelmiddel afzuigen”.
■ Absolute druk voor het vullen: < 2,7 mbar
(< 270 Pa)
■ Als componenten werden vervangen, alle
instructies uit de aparte montageaanwijzingen in
acht nemen.
■ Na reparatiewerken (bijv. soldeerwerken, componentenvervanging) eerst drukbestendigheidscontrole uitvoeren: zie hoofdstuk ”Drukbestendigheid
controleren”.

4. Koelcircuit via de Schraderklep hogedrukzijde 2
(vloeistofleiding, zie hoofdstuk” Overzicht interne
componenten”) met koelmiddel R290 (propaan)
vullen.
Gevaar
Zuurstof in het koelcircuit kan tijdens de
werking leiden tot brand of explosie.
Bij het vullen van het koelcircuit erop letten
dat noch lucht, noch zuurstof in het koelcircuit geraakt.
Gevaar
Bij te hoge koudemiddelniveaus bestaat ontploffingsgevaar.
Koelcircuit niet overvullen:
■ Koelmiddelfles voor het vullen wegen.
■ Vulhoeveelheid ontstaat uit de gewichtsreductie van de koelmiddelfles.
Max vulniveau: zie ”Technische gegevens”.
5. Schraderkleppen gasdicht sluiten. Hiervoor aan het
kleplichaam tegenhouden.
Aanhaalmoment wartelmoer beschermkap: 15 Nm
Aanhaalmoment kleplichaam: 0,25 Nm
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Instandhouding

Koelcircuit vullen
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Instandhouding buitenunit
Koelcircuit vullen (vervolg)
6. Aanduiding met volgende inhoud goed zichtbaar
op de warmtepomp aanbrengen, met datum en
handtekening:
■ Type van het ingevulde koudemiddel
■ Hoeveelheid gevuld koudemiddel

8. Afdichtkap van de schraderklep lagedruk verzegelen: zie ”Instandhouding buitenunit: overzicht
interne componenten”.

7. Dichtheidscontrole met een voor R290 (propaan)
geschikte, explosiebeschermde koudemiddeldetector uitvoeren.

Buitenunit aan secundaire zijde aftappen
Als enkel de buitenunit moet worden afgetapt, de
hydraulische leidingen naar de binnenunit afsluiten.

Instandhouding

1.

3.
90°

2.

6179019

Afb. 92

2. Terugslagklep openen: debiet is ook tegen pijlrichting.
Hiervoor sleuf 90° draaien (sleuf in stroomrichting).
Verwarmingswater volledig uit de buitenunit laten
lopen.

3. Terugslagklep sluiten: doorstroom enkel in pijlrichting
Hiervoor sleuf 90° terug draaien (sleuf verticaal op
de stroomrichting).
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Instandhouding buitenunit
Hydraulische componenten demonteren
Voor de demontage van hydraulische componenten
van de buitenunit de hydraulische verbindingskabel
naar de binnenunit ledigen.

Opmerking
Voor sommige afzonderlijke delen: zie aparte montageaanwijzing van het afzonderlijk deel.

Vlotter-ontluchterklep met snelontluchter demonteren

4.

3.

Instandhouding

2.

1.

5.

4.

1.

!

G 1¼
50 ±2 Nm
M8
7 ±1 Nm
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Instandhouding buitenunit
Hydraulische componenten demonteren (vervolg)
Kogelkraan met filter demonteren

2.

Instandhouding

1.

3.

4.

3.

1.

!

G 1¼
50 ±2 Nm
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Instandhouding buitenunit
Temperatuursensoren controleren
Temperatuursensoren zijn op koelcircuitregelaar VCMU in de buitenunit aangesloten.
Temperatuursensor NTC 10 kΩ
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Positie van de temperatuursensor: zie hoofdstuk ”Instandhouding buitenunit: overzicht interne componenten”
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Instandhouding

■

Luchtinlaattemperatuursensor
Binnenkamertemperatuursensor
Zuiggastemperatuursensor compressor
Zuiggastemperatuursensor verdamper
Aanvoertemperatuursensor secundair circuit
Temperatuursensor vloeibaar gas verstuiver
Verw.gastemperatuursensor
Zuiggastemperatuursensor compressor
Temperatuursensor vloeibaar gas verwarmen
Temperatuursensor vloeibaar gas koelen

Aansluiting
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Instandhouding buitenunit
Temperatuursensoren controleren (vervolg)
NTC 10 kΩ (zonder markering)

–40

R / kΩ
325,700

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

ϑ / °C R / kΩ

–8

24

10,450

56

88

120

49,530

2,874

0,975

0,391

–39

305,400

–7

46,960

25

10,000

57

2,770

89

0,946

121

0,381

–38

286,500

–6

44,540

26

9,572

58

2,671

90

0,917

122

0,371

–37

268,800

–5

42,250

27

9,164

59

2,576

91

0,889

123

0,362

–36

252,300

–4

40,100

28

8,776

60

2,484

92

0,863

124

0,352

–35

236,900

–3

38,070

29

8,406

61

2,397

93

0,837

125

0,343

–34

222,600

–2

36,150

30

8,054

62

2,313

94

0,812

126

0,335

–33

209,100

–1

34,340

31

7,719

63

2,232

95

0,788

127

0,326

–32

196,600

0

32,630

32

7,399

64

2,155

96

0,765

128

0,318

–31

184,900

1

31,020

33

7,095

65

2,080

97

0,743

129

0,310

–30

173,900

2

29,490

34

6,804

66

2,009

98

0,721

130

0,302

–29

163,700

3

28,050

35

6,527

67

1,940

99

0,700

131

0,295

–28

154,100

4

26,680

36

6,263

68

1,874

100

0,680

132

0,288

–27

145,100

5

25,390

37

6,011

69

1,811

101

0,661

133

0,281

–26

136,700

6

24,170

38

5,770

70

1,750

102

0,642

134

0,274

–25

128,800

7

23,020

39

5,541

71

1,692

103

0,624

135

0,267

–24

121,400

8

21,920

40

5,321

72

1,636

104

0,606

136

0,261

–23

114,500

9

20,890

41

5,112

73

1,581

105

0,589

137

0,254

–22

108,000

10

19,910

42

4,912

74

1,529

106

0,573

138

0,248

–21

102,000

11

18,980

43

4,720

75

1,479

107

0,557

139

0,242

–20

96,260

12

18,100

44

4,538

76

1,431

108

0,541

140

0,237

–19

90,910

13

17,260

45

4,363

77

1,385

109

0,527

141

0,231

–18

85,880

14

16,470

46

4,196

78

1,340

110

0,512

142

0,226

–17

81,160

15

15,720

47

4,036

79

1,297

111

0,498

143

0,220

–16

76,720

16

15,000

48

3,884

80

1,256

112

0,485

144

0,215

–15

72,560

17

14,330

49

3,737

81

1,216

113

0,472

145

0,210

–14

68,640

18

13,690

50

3,597

82

1,178

114

0,459

146

0,206

–13

64,950

19

13,080

51

3,463

83

1,141

115

0,447

147

0,201

61,480

20

12,500

52

3,335

84

1,105

116

0,435

148

0,196

58,220

21

11,940

53

3,212

85

1,071

117

0,423

149

0,192

–10

55,150

22

11,420

54

3,095

86

1,038

118

0,412

150

0,187

–9

52,250

23

10,920

55

2,982

87

1,006

119

0,401
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ϑ / °C

Instandhouding buitenunit
Druksensoren controleren
5
A

4

B

3

Spanning in V

2
1
0
0
MPa
0
bar
Druk

1

2

3

10

20

30

Afb. 95
A Lagedruksensor
B Hogedruksensor

Zekeringen controleren
De zekeringen bevinden zich naast de koelcircuitregelaar VCMU: zie pagina 150.

1. Netspanning uitschakelen.
2. Rechter zijplaat van de buitenunit demonteren.

Instandhouding

Zekeringstype:
■ T 6,3 A H, 250 V~
■ Max. vermogensverlies ≤ 2,5 W

Gevaar
Verkeerde of niet correct aangebrachte
zekeringen vormen een verhoogd brandrisico.
■ Zekeringen zonder krachtinspanning
gebruiken. Zekeringen correct positioneren.
■ Alleen identieke types met dezelfde uitschakelkarakteristiek gebruiken.

6179019

Gevaar
Door de demontage van de zekeringen is het
laststroomcircuit niet spanningsvrij. Het aanraken van onder spanning staande onderdelen
kan tot gevaarlijke letsels door elektrische
stroom leiden.
Bij werkzaamheden aan het toestel beslist ook
de laststroomkring spanningsvrij schakelen.

3. Zekering controleren. Evt. vervangen.
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Protocollen
Protocollen
Protocol van de hydraulische parameters
Instel- en meetwaarden

Doel

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/
service

Van

Van

Controle externe CV-pompen
Type circulatiepomp
Trap van de circulatiepomp
Inbedrijfstelling primair circuit
Temperatuur luchtinlaat

°C

Temperatuur luchtuitlaat

°C

Temperatuurverschil (luchtinlaat/-uitlaat)
ΔT:
■

■

Bij aanvoertemperatuur secundair circuit
= 35 °C en temperatuur luchtinlaat
≤ 15 °C
Bij aanvoertemperatuur secundair circuit
= 35 °C en temperatuur luchtinlaat
> 15 °C

K

4 tot 8

K

4 tot 13

Test mengklep, warmtepomp en boilerverwarming
Onder de volgende omstandigheden gemeten:
Kamertemperatuur

°C

Buitentemperatuur

°C

Boilertemperatuur constant?

Ja (±1 K)
°C

stijgend

Temperatuurverschil ΔT
(Temperatuurspreiding secundair circuit)

K

6 tot 8

Open

Open

6179019
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Aanvoertemperatuur secundair circuit
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Technische gegevens
Technische gegevens
Warmtepompen met buitenunit 400 V~
Type HAWO-AC/HAWO-AC-AF

252.A10

Vermogensgegevens verwarmen conform EN 14511 (A2/W35)
Nominaal warmtevermogen
kW
Elektr. vermogensopname
kW
Vermogenscoëfficiënt ε (COP) bij stookwerking (tolerantie ±5 %)
Vermogensregeling
kW

5,8
1,31
4,46

6,7
1,68
3,98

2,2 tot 11,0

2,6 tot 12,3

Vermogensgegevens verwarmen conform EN 14511 (A7/W35,
spreiding 5 K)
Nominaal warmtevermogen
kW
Toerental ventilator
1/min
Luchtdebiet
m3/h

7,3
430
4045

8,1
440
4188

1,38
5,31

1,56
5,21

2,6 tot 12,0

3,0 tot 13,4

9,7
3,07
3,16

11,1
3,75
2,97

Elektr. vermogensopname
kW
Vermogenscoëfficiënt ε (COP) bij stookwerking (tolerantie ±5 %)
Vermogensregeling
kW
Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511 (A–7/W35)
Nominaal warmtevermogen
kW
Elektr. vermogensopname
kW
Vermogenscoëfficiënt ε (COP) bij verwarming
Luchtinlaattemperatuur
Koeling
■ Min.
■ Max.
Verwarming
■ Min.
■ Max.

°C
°C

10
45

10
45

°C
°C

–20

–20

40

40

Verwarmingswater (secundair circuit)
Inhoud zonder expansievat
Minimumdebiet warmtepompcircuit (ontdooien)
Max. aanvoertemperatuur

l
l/h
°C

18
1000
70

18
1000
70

Elektrische waarden buitenunit
Nominale spanning
Max. werkingsstroom
Cos φ
Aanloopstroom compressor, invertergeregeld
Startstroom compressor bij geblokkeerde rotor
Zekering
Beschermingsgraad

A
A
A

3/N/PE 400 V/50 Hz
18
0,92
< 10
< 10
B16A
IP X4

18
0,92
< 10
< 10
B16A
IP X4

6179019
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Technische gegevens
Technische gegevens (vervolg)
252.A10

Elektrische waarden binnenunit
Elektronica
■ Nominale spanning
■ Zekering netaansluiting
■ Zekering intern
Max. elektrisch opgenomen vermogen
Ventilator
Buitenunit
Secundaire pomp (PWM)
Regeling/elektronica binnenunit
Vermogen regeling/elektronica binnenunit
Mobiele gegevensoverdracht
Wifi
■ Overdrachtsstandaard
■ Frequentiebereik
■ Max. zendvermogen
Low-Power-draadloos
■ Overdrachtsstandaard
■ Frequentiebereik
■ Max. zendvermogen
Service-link
■ Overdrachtsstandaard
■ Frequentiebereik Band 3
■ Frequentiebereik band 8
■ Frequentiebereik band 20
■ Max. zendvermogen
Koelcircuit
Medium
■ Veiligheidsgroep
■ Inhoud
■
■

Broeikaseffect (GWP)*1
CO2-equivalent

Compressor (volhermetisch)
■ Olie in compressor
■ Oliehoeveelheid in compressor
Toegelaten werkingsdruk
■ Hogedrukzijde
■

Lagedrukzijde

6179019

Afmetingen buitenunit
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte

*1

252.A13

1/N/PE 230 V/50 Hz
1 x B16A
T 6,3 A H/250 V
W
kW
W
W
W

1 x B16A

2 x 140
4,8
60
65
1000

2 x 140
5,4
60
65
1000

MHz
dBm

IEEE 802.11 b/g/n
2000 tot 2483,5
+15

IEEE 802.11 b/g/n
2000 tot 2483,5
+15

MHz
dBm

IEEE 802.15.4
2000 tot 2483,5
+6

IEEE 802.15.4
2000 tot 2483,5
+6

MHz
MHz
MHz
dBm

LTE-CAT-NB1
1710 tot 1785
880 tot 915
832 tot 862
+23

LTE-CAT-NB1
1710 tot 1785
880 tot 915
832 tot 862
+23

R290
A3
2
0,02

R290
A3
2
0,02

0,00004

0,00004

Type
Type
l

Dubbele rolzuiger
HAF68
1,150 ±0,020

Dubbele rolzuiger
HAF68
1,150 ±0,020

bar
MPa
bar
MPa

30,3
3,03
30,3
3,03

30,3
3,03
30,3
3,03

mm
mm
mm

600
1144
1382

600
1144
1382

kg
t

Op basis van het zesde deskundigenverslag van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
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Type HAWO-AC/HAWO-AC-AF

Technische gegevens
Technische gegevens (vervolg)
252.A10

Afmetingen binnenunit
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte

mm
mm
mm

360
600
920

360
600
920

Totaal gewicht
Binnenunit
■ Leeg
■ Gevuld (max.)
Buitenunit

kg
kg
kg

55
91
221

55
91
221

bar
MPa

3
0,3

3
0,3

mm

Cu 28 x 1,0

Cu 28 x 1,0

mm
mm

Cu 22 x 1,0
Cu 28 x 1,0

Cu 22 x 1,0
Cu 28 x 1,0

5 tot 20

5 tot 20

54
59
54

54
61
55

A+++

A+++

A+++

A++

197

181

9,8

12,4

4,99

4,60

%

154

147

kW

9,4

12,1

3,91

3,75

Toegestane werkingsdruk secundaire zijde
Aansluitingen met bijgevoegde aansluitbuizen
Verwarmingswateraanvoer/-retour verwarmingscircuits
of verwarmingswaterbuffer
Verwarmingswateraanvoer/-retour warmwaterboiler
Verwarmingswateraanvoer/-retour buitenunit
Lengte van de verbindingskabel binnenunit — buitenunit (hydraulische aansluitset)

m

Geluidsvermogen van de buitenunit bij nominaal vermogen
(meting in overeenstemming met EN 12102/EN ISO 9614-2)
Geschat totaal niveau schakelvermogen bij A7/W55
■ ErP
dB(A)
■ Max.
dB(A)
■ Bij nachtwerking
dB(A)
Energie-efficiëntieklasse conform EU-verordening
nr. 813/2013
Verwarmen gemiddelde klimaatverhoudingen
■ Lage-temperatuurtoepassing (W35)
■

Gemiddelde-temperatuurtoepassing (W55)

Vermogensgegevens verwarmen conform EU-verordening nr. 813/2013 (gemiddelde klimaatverhoudingen)
Lage-temperatuurtoepassing (W35)
■ Energie-efficiëntie η
%
S
Aanhangsel

252.A13

■

Nominaal warmtevermogen Prated

Seizoensgebonden vermogenscoëfficiënt (SCOP)
Gemiddelde-temperatuurtoepassing (W55)
■ Energie-efficiëntie η
S

kW

■

■

Nominaal warmtevermogen Prated

■

Seizoensgebonden vermogenscoëfficiënt (SCOP)

Warmtepompen met buitenunit 230 V~
Type HAWO-M-AC/HAWO-M-AC-AF
Vermogensgegevens verwarmen conform EN 14511 (A2/W35)
Nominaal warmtevermogen
kW
Elektr. vermogensopname
kW
Vermogenscoëfficiënt ε (COP) bij stookwerking (tolerantie ±5 %)
Vermogensregeling
kW
170

252.A10

252.A13
5,8
1,31
4,46

6,7
1,68
3,98

2,2 tot 11,0

2,6 tot 12,3
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Type HAWO-AC/HAWO-AC-AF

Technische gegevens
Technische gegevens (vervolg)
252.A10

Vermogensgegevens verwarmen conform EN 14511 (A7/W35,
spreiding 5 K)
Nominaal warmtevermogen
kW
Toerental ventilator
1/min
Luchtdebiet
m3/h

7,3
430
4045

8,1
440
4188

1,38
5,31

1,56
5,21

2,6 tot 12,0

3,0 tot 13,4

9,7
3,07
3,16

11,1
3,75
2,97

°C
°C

10
45

10
45

°C
°C

–20

–20

40

40

l
l/h
°C

18
1000
70

18
1000
70

Elektr. vermogensopname
kW
Vermogenscoëfficiënt ε (COP) bij stookwerking (tolerantie ±5 %)
Vermogensregeling
kW
Vermogensgegevens verwarmen volgens EN 14511 (A–7/W35)
Nominaal warmtevermogen
kW
Elektr. vermogensopname
kW
Vermogenscoëfficiënt ε (COP) bij verwarming
Luchtinlaattemperatuur
Koeling
■ Min.
■ Max.
Verwarming
■ Min.
■ Max.
Verwarmingswater (secundair circuit)
Inhoud zonder expansievat
Minimumdebiet warmtepompcircuit (ontdooien)
Max. aanvoertemperatuur
Elektrische waarden buitenunit
Nominale spanning
Max. werkingsstroom
Cos φ
Aanloopstroom compressor, invertergeregeld
Startstroom compressor bij geblokkeerde rotor
Zekering
Beschermingsgraad

A
A
A
A

Elektrische waarden binnenunit
Elektronica
■ Nominale spanning
■ Zekering netaansluiting
■ Zekering intern

1/N/PE 230 V/50 Hz
20
0,92
< 10
< 10
B25A
IP X4

1/N/PE 230 V/50 Hz
1 x B16A
T 6,3 A H/250 V
W
kW
W
W
W

2 x 140
4,8
60
65
1000

20
0,92
< 10
< 10
B25A
IP X4

1 x B16A

2 x 140
5,4
60
65
1000

6179019

Max. elektrisch opgenomen vermogen
Ventilator
Buitenunit
Secundaire pomp (PWM)
Regeling/elektronica binnenunit
Vermogen regeling/elektronica binnenunit
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Aanhangsel

Type HAWO-M-AC/HAWO-M-AC-AF

Technische gegevens
Technische gegevens (vervolg)

Mobiele gegevensoverdracht
Wifi
■ Overdrachtsstandaard
■ Frequentiebereik
■ Max. zendvermogen
Low-Power-draadloos
■ Overdrachtsstandaard
■ Frequentiebereik
■ Max. zendvermogen
Service-link
■ Overdrachtsstandaard
■ Frequentiebereik Band 3
■ Frequentiebereik band 8
■ Frequentiebereik band 20
■ Max. zendvermogen

252.A13

MHz
dBm

IEEE 802.11 b/g/n
2000 tot 2483,5
+15

IEEE 802.11 b/g/n
2000 tot 2483,5
+15

MHz
dBm

IEEE 802.15.4
2000 tot 2483,5
+6

IEEE 802.15.4
2000 tot 2483,5
+6

MHz
MHz
MHz
dBm

LTE-CAT-NB1
1710 tot 1785
880 tot 915
832 tot 862
+23

LTE-CAT-NB1
1710 tot 1785
880 tot 915
832 tot 862
+23

R290
A3
2
0,02

R290
A3
2
0,02

0,00004

0,00004

Type
Type
l

Dubbele rolzuiger
HAF68
1,150 ±0,020

Dubbele rolzuiger
HAF68
1,150 ±0,020

bar
MPa
bar
MPa

30,3
3,03
30,3
3,03

30,3
3,03
30,3
3,03

Afmetingen buitenunit
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte

mm
mm
mm

600
1144
1382

600
1144
1382

Afmetingen binnenunit
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte

mm
mm
mm

360
600
920

360
600
920

Totaal gewicht
Binnenunit
■ Leeg
■ Gevuld (max.)
Buitenunit

kg
kg
kg

55
91
215

55
91
215

bar
MPa

3
0,3

3
0,3

Koelcircuit
Medium
■ Veiligheidsgroep
■ Inhoud
■
■

kg

Broeikaseffect (GWP)
CO2-equivalent

*2

Compressor (volhermetisch)
■ Olie in compressor
■ Oliehoeveelheid in compressor
Toegelaten werkingsdruk
■ Hogedrukzijde
■

Aanhangsel

252.A10

Lagedrukzijde

Toegestane werkingsdruk secundaire zijde

*2

t

Op basis van het zesde deskundigenverslag van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
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Type HAWO-M-AC/HAWO-M-AC-AF

Technische gegevens
Technische gegevens (vervolg)
Type HAWO-M-AC/HAWO-M-AC-AF
Aansluitingen met bijgevoegde aansluitbuizen
Verwarmingswateraanvoer/-retour verwarmingscircuits
of verwarmingswaterbuffer
Verwarmingswateraanvoer/-retour warmwaterboiler
Verwarmingswateraanvoer/-retour buitenunit
Lengte van de verbindingskabel binnenunit — buitenunit (hydraulische aansluitset)

252.A10
mm

Cu 28 x 1,0

Cu 28 x 1,0

mm
mm

Cu 22 x 1,0
Cu 28 x 1,0

Cu 22 x 1,0
Cu 28 x 1,0

5 tot 20

5 tot 20

54
59
54

54
61
55

A+++

A+++

A+++

A++

197

181

9,8

12,4

4,99

4,60

%

154

147

kW

9,4

12,1

3,91

3,75

m

Geluidsvermogen van de buitenunit bij nominaal vermogen
(meting in overeenstemming met EN 12102/EN ISO 9614-2)
Geschat totaal niveau schakelvermogen bij A7/W55
■ ErP
dB(A)
■ Max.
dB(A)
■ Bij nachtwerking
dB(A)
Energie-efficiëntieklasse conform EU-verordening
nr. 813/2013
Verwarmen gemiddelde klimaatverhoudingen
■ Lage-temperatuurtoepassing (W35)
■

Gemiddelde-temperatuurtoepassing (W55)

Vermogensgegevens verwarmen conform EU-verordening nr. 813/2013 (gemiddelde klimaatverhoudingen)
Lage-temperatuurtoepassing (W35)
■ Energie-efficiëntie η
%
S
■

Nominaal warmtevermogen Prated

Seizoensgebonden vermogenscoëfficiënt (SCOP)
Gemiddelde-temperatuurtoepassing (W55)
■ Energie-efficiëntie η
S

kW

■

Nominaal warmtevermogen Prated

■

Seizoensgebonden vermogenscoëfficiënt (SCOP)

6179019

Aanhangsel

■
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Bijlage
Opdracht tot eerste inbedrijfstelling
Stuur de volgende opdracht met bijgevoegd installatieschema via e-mail naar uw Viessmann-verkoopkantoor.
Om de installatie in bedrijf te stellen, is de aanwezigheid van een deskundige medewerker vereist.
Installatiegegevens:
Opdrachtgever
Plaats van de installatie

Controlepunten aankruisen:
Hydraulisch schema voor verwarmingsinstallatie bijgevoegd
=
Verwarmingscircuits volledig geïnstalleerd en gevuld
=
Elektrische installatie volledig uitgevoerd
=
Hydraulische leidingen volledig geïsoleerd
=
Installaties naar koelcircuit volledig uitgevoerd
=
Alle ramen en buitendeuren dicht
=
Componenten voor koelwerking volledig geïnstalleerd (optioneel)
=
Componenten voor ventilatie volledig geïnstalleerd (optioneel)
=
Componenten voor fotovoltaïsch systeem volledig geïnstalleerd (optioneel)
=
Gewenst tijdstip:
1.
Datum
Tijd
2.

Datum
Tijd

De bij Viessmann aangevraagde prestaties worden mij/ons volgens de huidige Viessmann-prijslijst in rekening
gebracht.

Handtekening

Definitieve buitenbedrijfstelling en verwijdering
Viessmann producten zijn recyclebaar. Componenten
en bedrijfsstoffen van uw installatie horen niet thuis in
het huisvuil.
Voor de buitenbedrijfstelling de installatie spanningsvrij
schakelen. De componenten evt. laten afkoelen.

Alle componenten moeten deskundig verwijderd worden.

Complete toestellen en compressor enkel bij gekwalificeerde afvoerfirma’s afvoeren.

Volgende verordeningen in acht nemen:
■ Verordening omtrent gefluoreerde broeikasgassen
517/2014/EU
■ Telkens geldige verordeningen en voorschriften
6179019

Aanhangsel

Plaats/datum
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Bijlage
Definitieve buitenbedrijfstelling en… (vervolg)
Opmerking
Voor het begin van de buitenbedrijfstelling de ”Controlelijst voor werkzaamheden voor de instandhouding”
op pagina 150 in acht nemen.

■

■

Buitenbedrijfstelling:
■ De vereisten aan de opstelling gelden zolang tot de
buitenunit met koudemiddel gevuld is: Zie pagina 19.
■ De buitenbedrijfstelling mag enkel door een vakkracht gebeuren, die vertrouwd is met de toestellen
omtrent koudemiddelverwijdering.
■ Ook voor de buitenbedrijfstelling en afvoer mogen
werkzaalheden aan het koelcircuit enkel door gekwalificeerd en gecertificeerd personeel worden uitgevoerd: zie ”Veiligheidsinstructies”.
■ Koudemiddel afzuigen: Zie hoofdstuk ”Koudemiddel
afzuigen” op pagina 159.
Vorstbescherming:
Om vorstschade te vermijden, verwarmingswater
volledig uit de verbindingsleidingen en de verstuiver
verwijderen (niet vereist bij vorstvrije opslag).

■

Tussentijdse opslag:
Tussentijds opslaan enkel via aardniveau met
natuurlijke ventilatieopening in open lucht
■ Tijdens de tussentijdse opslag voor voldoende luchttoevoer zorgen.

Als de voor de afvoer gedemonteerde buitenunits
niet conform de vereisten aan de opstelling worden
opgeslagen, moeten volgende stappen worden uitgevoerd:
Koudemiddel afzuigen: Zie hoofdstuk ”Koudemiddel
afzuigen” op pagina 159.

Transport:
■ Transportinstructies in acht nemen: zie pagina 19.
Alle geldige verordeningen en voorschriften in acht
nemen.
Opmerking
Conform de Europese verordening voor transport
van gevaarlijke goederen (ADR) bijzonder voorschrift 291 moeten voor het transport van complete
toestellen met minder dan 12 kg brandbaar koudemiddel geen bijzondere transportvoorschriften in acht
worden genomen.
■ Transport enkel in verticale positie
■ Geschikte transportbeveiligingen gebruiken.
■ Tijdens het transport voor voldoende luchttoevoer
zorgen.
■ Ontstekingsbronnen uit de buurt houden, bijv. vonkenstroom, roken enz.

6179019
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■
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Verklaringen
Conformiteitsverklaring
Wij, Viessmann Climate Solutions SE,
D-35108 Allendorf verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het omschreven product in constructie en
bedrijfsgedrag met de Europese richtlijnen en de aanvullende nationale vereisten overeenkomt. Hiermee
verklaart Viessmann Climate Solutions SE, D-35108
Allendorf dat het draadloze installatietype van het
beschreven product met de richtlijn 2014/53/EU overeenkomt.

6179019

Aanhangsel

De volledige conformiteitsverklaring is met behulp van
het serienr. op volgend internetadres te vinden:
www.viessmann.nl/eu-conformity
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A
Aanbevolen netaansluitkabels................................... 42
Aanduiding............................................................... 154
Aansluitbereiken openen............................................43
Aansluitbussen...........................................................43
Aansluiting
– Elektrisch.................................................................42
– Elektrische componenten........................................42
– Overzicht................................................................. 17
– Secundair circuit......................................................37
Aansluitingen door installateur................................... 17
Aansluitkasten......................................................43, 46
Aansluitleidingen........................................................ 42
Aansluitvoorwaarden..................................................69
Aanvoer
– Buitenunit.................................................... 17, 18, 38
– Secundair circuit................................................17, 38
– Warmwaterboiler............................................... 17, 38
Aanvoertemperatuursensor..............................131, 147
– secundair circuit.................................... 156, 157, 158
Aanvoer warmwaterboiler/verwarmingswater............ 37
Aardlekschakelaar......................................................73
Aardverbinding......................................................... 152
Accumulator............................................................. 158
Afdichtringen vernieuwen.............................84, 89, 132
Afgedichte behuizing................................................153
Afmetingen
– Binnenunit............................................... 17, 170, 172
– Buitenunit...................................................... 169, 172
Afsluitklep.................................................................159
Aftappen...................................................................161
Aftappen secundair circuit........................................131
Afvoer condenswater................................................. 32
Afvoerslang veiligheidsklep..................................18, 38
Afvoerstation............................................................ 159
Afzuigtoestel.............................................................159
B
Bedieneenheid monteren........................................... 62
Bedieningsdeel omhoog klappen............................. 126
Bedieningseenheid.....................................................43
– Demonteren.......................................................... 127
– Naar boven verplaatsen.......................................... 63
Bedrading.................................................................153
Bedrijfszekerheid........................................................35
Bekwaamheidsbewijs...............................................151
Bevestigingsmateriaal.......................................... 21, 36
Bijvulwater..................................................................81
Binnenunit
– Afmetingen.................................................... 170, 172
– Elektrische waarden......................................169, 171
– Interne componenten............................................ 131
– Kabellengtes........................................................... 42
– Montage.................................................................. 34
– Montagehoogte....................................................... 36
– Opstelling................................................................ 34
– Sluiten..................................................................... 68
– Transport................................................................. 34
– wandmontage..........................................................36
Bliksembeveiliging......................................................23

Blokkeersignaal..........................................................73
Blokkeersignaal energiebedrijf................................... 55
Blokkering door het energiebedrijf............................. 42
Blokkering energiebedrijf............................................55
– Met lokale lastscheiding.......................................... 73
– Zonder lokale lastscheiding.....................................72
Boilertemperatuursensor....................................51, 147
Brandbare atmosfeer............................................... 153
Brandblusser............................................................ 151
Buffer........................................................................135
Buffer demonteren................................................... 134
Buffertemperatuursensor................................... 51, 147
Buitenbedrijfstelling.......................................... 154, 174
Buitentemperatuursensor...................................51, 147
Buitenunit
– Afmetingen.............................................. 18, 169, 172
– Aftappen aan secundaire zijde..............................161
– Elektrische aansluitingen controleren..................... 96
– Elektrische waarden......................................168, 171
– Gewicht................................................................... 23
– Interne componenten............................................ 155
– Kabellengtes........................................................... 42
– Montage.................................................................. 19
– Netaansluiting................................................... 70, 71
– Op fundament monteren......................................... 31
– Reinigen.................................................................. 93
– Vloermontage met console............................... 30, 31
– Wandmontage......................................................... 31
– Wandmontage met console.................................... 32
BUS-verbinding.................................................... 58, 65
Bypass verwarmingswaterbuffer................................ 54
C
CAN-BUS-communicatiekabel................................... 18
CAN-BUS-communicatieleiding................................. 65
CAN-BUS-systeem.................................................... 58
Circulatiepomp........................................................... 54
Communicatieleiding............................................58, 65
Compressor................................................19, 157, 158
Compressortemperatuursensor....................... 157, 158
Condensatoren ontladen..........................................152
Condensor........................................................157, 158
Condenswater............................................................ 23
Condenswaterafloop
– door wegsijpelen..................................................... 26
Condenswaterafvoer...................................... 18, 32, 94
– Via afwateringssysteem.......................................... 27
Console...................................................................... 27
Consoleset........................................................... 21, 31
Console voor vloermontage....................................... 21
Console voor wandmontage...................................... 32
Controlelijst instandhouding..................................... 150
Controleren
– Druksensoren................................................149, 166
– Koelcircuit................................................................90
– Sensoren.......................................................147, 164
– Zekering........................................................ 149, 166
Corrosie....................................................................152
Corrosiewaarschijnlijkheid..........................................22
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E
Eerste inbedrijfsteling...............................................174
Eerste inbedrijfstelling.......................................... 85, 96
EHCU................................................................... 45, 46
Eigen energieverbruik.......................................... 69, 74
Eisen aan de montageplaats
– Binnenunit............................................................... 34
Elektrisch aansluitbereik............................................ 65
Elektrische aansluitbereiken...................................... 43
Elektrische aansluitbereiken openen......................... 43
Elektrische aansluiting
– Buitenunit................................................................ 65
– Kabels leggen......................................................... 47
Elektrische aansluitingen
– Controleren............................................................. 95
– Controleren, buitenunit............................................96
– Overzicht....................................................... 126, 150
Elektrische extra verwarming..................................... 23
Elektrische kabels leggen.......................................... 47
Elektrische verbindingskabels........................30, 31, 32
Elektrische waarden
– Binnenunit..................................................... 169, 171
– Buitenunit...................................................... 168, 171
Elektrisch opgenomen vermogen.....................169, 171
Elektronicamodule
– EHCU...................................................................... 43
– HIO..........................................................................43
– HPMU......................................................................43
Elektronicamodule EHCU
– Demonteren.................................................. 128, 129
Elektronische expansieklep......................156, 157, 158
Elektronische module EHCU................................45, 46
Elektronische module HPMU..................................... 44
Expansievat................................................................89
Extern blokkeren........................................................ 55
Externe vraag.............................................................55
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F
Foutgeschiedenis..................................................... 101
Foutmeldingen
– Bevestigen............................................................ 100
– Oproepen.............................................................. 100
– Weergave..............................................................100
Functie installatiedruk................................................ 84
Fundament........................................................... 27, 28
Fundering................................................. 28, 29, 30, 31
G
Gebruik.......................................................................14
Gebruik conform de regelgeving................................ 14
Geïntegreerde buffer................................................135
Geluidsreflecties.........................................................24
Geluidsuitbreiding...................................................... 24
Geluidsvermogen............................................. 170, 173
Gewicht...................................................................... 23
Grindbed voor condenswater..................................... 32
H
Hogedrukmonitor PSH..................................... 157, 158
Hogedruksensor...............................................157, 158
Hogedrukstoring.........................................................24
Hoofdschakelaar.......................................... 73, 96, 155
Hoofdzekering inschakelen........................................ 76
Hoogtariefmeter......................................................... 73
HPMU.........................................................................44
Hydraulische componenten......................................162
Hydraulische componenten demonteren................. 132
Hydraulische leidingen............................................. 135
Hydraulische parameters......................................... 167
Hydraulisch systeem.................................................. 15
I
Impulsfrequentieontvanger.........................................73
Inbedrijfstelling............................................... 76, 85, 96
Inbedrijfstellingprotocol.............................................. 76
Informatiemeldingen.................................................123
Inschakelvolgorde toestel...........................................76
Inspectie...............................................................85, 96
Installatiegebruiker instrueren.................................... 99
Installatie vullen..........................................................81
Instandhouding.........................................................150
Instrueren van de installatiegebruiker........................ 99
Interne componenten....................................... 131, 155
Internet inschakelen................................................... 80
Inverter............................................................. 157, 158
Invertertemperatuursensor...............................157, 158
IP-adressering............................................................35
K
Kabellengte.................................................... 42, 71, 72
Kabels leggen............................................................ 47
Kantelhoek................................................................. 19
Karakteristieken van de sensoren....................147, 164
Kelderschacht............................................................ 24
Kiezelbed voor condenswater.................. 28, 29, 30, 31
6179019

D
Dauwpuntschakelaar............................................51, 60
Dauwpuntsensor........................................................ 39
Deelnemersnummer aangesloten componenten..... 101
Demingssokkel...........................................................28
Demonteren
– Bedieningseenheid................................................127
– Elektronicamodule EHCU............................. 128, 129
Dempingssokkel.........................................................21
Design-bekleding....................................................... 30
DHCP......................................................................... 35
Dichtheid controleren................................... 84, 89, 132
– Koelcircuit................................................................90
Digitale ingang........................................................... 54
Digitale ingangen....................................................... 54
Doordringingshoek..................................................... 35
Draaghulp...................................................................19
Draaghulpen...............................................................21
Drukbestendigheid
– Controleren................................................... 154, 160
Druksensoren controleren................................149, 166
Dynamische IP-adressering....................................... 35

Index
Index (vervolg)
Koelcircuit...................................................14, 169, 172
– Controleren............................................................. 90
– Vullen............................................................ 154, 160
Koelplafond................................................................ 39
Koelwatertoevoer....................................................... 39
Kogelkraan met filter................................................ 163
Koudemiddel
– Afzuigen........................................................ 154, 159
Koudemiddeldetector....................... 151, 153, 154, 161
Koudemiddelfles...............................................159, 160
Koudemiddelniveau..................................................152
Koudemiddelverzamelaar................................ 157, 158
L
Laagtariefmeter.......................................................... 73
Lagedruksensor....................................................... 158
Laststroomkringen......................................................69
Laswerken................................................................151
Lekopsporing............................................................154
Lekopsporingsapparaten..........................................153
Lekopsporingsprocedure..........................................154
Lekopsporingsvloeistof.............................................154
Luchtafvoer................................................................ 26
Luchtinlaat..................................................................26
Luchtinlaattemperatuursensor..........................157, 158
Luchtkortsluiting......................................................... 24
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M
Max. kabellengte.............................................. 170, 173
Max. kantelhoek......................................................... 19
Meldingen
– Bevestigen............................................................ 100
– Oproepen.............................................................. 100
– Weergave..............................................................100
Meldingsoverzicht.................................................... 101
Minimumafstanden
– Binnenunit............................................................... 36
– Buitenunit................................................................ 26
Montage
– Binnenunit............................................................... 34
– Buitenunit................................................................ 19
Montage buitenunit
– Consoleset voor wandmontage...............................21
– Consoles voor vloermontage.................................. 21
Montage-instructies....................................................21
Montage op platte daken............................................21
Montageplaats buitenunit........................................... 23
Monteren
– Voorplaat................................................................. 68
N
Netaansluiting
– Algemene instructies...............................................69
– Buitenunit.......................................................... 70, 71
– Compressor.......................................................70, 71
– Warmtepompregeling........................................ 69, 73
Netaansluitkabel...................................................18, 42
– Buitenunit................................................................ 42
– Warmtepompregeling.............................................. 70

Netaansluitleiding
– binnenunit................................................................42
Netschakelaar............................................................ 43
O
Omgevingstemperaturen............................................34
Omschakelklep.........................................156, 157, 158
Onderhoud........................................................... 85, 96
Onderhoudsmeldingen.............................................122
Onderhoudspersoneel..............................................151
Ontdooien...................................................................24
Ontkoppeling contactgeluid........................................23
Ontluchtingsfunctie.....................................................84
Ontstekingsbronnen......................................... 151, 153
Opdracht tot eerste inbedrijfstelling..........................174
Oppervlaktekoelsysteem............................................39
Opstelling............................................................. 19, 34
– Binnenunit............................................................... 34
– In nissen..................................................................24
– Tussen muren......................................................... 24
Opstelling in kuststreken............................................ 22
Overzicht
– Elektrische aansluitbereiken................................... 43
– Elektrische aansluitingen.............................. 126, 150
– Interne componenten.................................... 131, 155
– Kranen...........................................................131, 155
– Pompen.........................................................131, 155
– Sensoren.......................................................131, 155
P
Persoonlijke veiligheidsuitrusting............................. 159
Plaatsing.................................................................... 22
Pompen............................................................131, 155
poort 123.................................................................... 35
poort 443.................................................................... 35
poort 80...................................................................... 35
poort 8883.................................................................. 35
Productinformatie....................................................... 14
Protocollen............................................................... 167
Protocollen opstellen..................................................76
R
Recyclingflessen...................................................... 159
Reparaties................................................................153
Reparatiewerkzaamheden................................... 85, 96
Retour
– Buitenunit.................................................... 17, 18, 38
– Secundair circuit..........................................17, 18, 38
– Warmwaterboiler............................................... 17, 38
Retourtemperatuursensor................................ 131, 147
Retour warmwaterboiler................................... 170, 173
Retour warmwaterboiler/verwarmingswater...............37
Rookverbodsteken................................................... 151
S
Schakelcontact...........................................................39
Scheidingsinrichtingen............................................... 69
Secundair circuit
– Aansluiten............................................................... 37
– Aftappen................................................................131
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Secundaire pomp..................................................... 131
Sensoren..........................................131, 147, 155, 164
Servicewerkzaamheden...........................................151
Sifon........................................................................... 94
Smart Grid..................................................................55
Snelontluchter.................................................. 156, 162
Soldeerwerken......................................................... 151
Statusmeldingen...................................................... 122
Stooklijn......................................................................99
Storingen
– Bevestigen............................................................ 100
– Oproepen.............................................................. 100
– Weergave..............................................................100
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