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1 Veiligheid

1.1 Waarschuwingen bij handelingen

Classificatie van de waarschuwingen bij
handelingen
De waarschuwingen bij handelingen zijn als
volgt door waarschuwingstekens en signaal-
woorden aangaande de ernst van het potenti-
ële gevaar ingedeeld:

Waarschuwingstekens en signaalwoorden
Gevaar!
Direct levensgevaar of gevaar voor
ernstig lichamelijk letsel

Gevaar!
Levensgevaar door een elektrische
schok

Waarschuwing!
Gevaar voor licht lichamelijk letsel

Opgelet!
Kans op materiële schade of milieu-
schade

1.2 Doelgroep

Deze handleiding is bedoeld voor installa-
teurs.

1.2.1 Erkend installateur

Installatie, montage en demontage, inge-
bruikneming, onderhoud, reparatie en bui-
tenbedrijfstelling van Vaillant producten en
toebehoren mogen alleen door erkende in-
stallateurs uitgevoerd worden.

Aanwijzing
Elke installateur is door zijn opleiding
alleen voor specifieke taken gekwali-
ficeerd. Hij mag werkzaamheden aan
toestellen alleen uitvoeren als hij over
de vereiste kwalificatie beschikt.

Bij hun werk moeten de installateurs alle des-
betreffende richtlijnen, normen, wetten en
andere voorschriften in acht nemen.

1.3 Reglementair gebruik

Er kan bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik
gevaar ontstaan voor lijf en leven van de ge-
bruiker of derden resp. schade aan het pro-
duct en andere voorwerpen.

Het product is uitsluitend bestemd voor huis-
houdelijk gebruik als warmtebron voor geslo-
ten centrale verwarmingen, voor de warm-
waterbereiding en voor het optionele ex-
terne passieve koelbedrijf. Het gebruik van
de warmtepomp buiten de toepassingsgren-
zen leidt tot het uitschakelen van de warmte-
pomp door de interne regel- en veiligheidsin-
richtingen.

Het product is ontworpen voor gebruik aan
een stroomvoorzieningsnet met een be-
paalde minimale netimpedantie Zmin aan het
overdrachtspunt (huisaansluiting).

Koelbedrijf met radiatorverwarmingen is niet
toegestaan.

Het reglementaire gebruik houdt in:

– het naleven van de bijgevoegde gebruiks-,
installatie- en onderhoudshandleidingen
van het product en van alle andere compo-
nenten van de installatie

– de installatie en montage conform de pro-
duct- en systeemvergunning

– het naleven van alle in de handleidingen
vermelde inspectie- en onderhoudsvoor-
waarden.

Het reglementaire gebruik omvat bovendien
de installatie conform de IP-klasse.

Een ander gebruik dan het in deze handlei-
ding beschreven gebruik of een gebruik dat
van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt
als niet reglementair. Als niet reglementair
gebruik geldt ook ieder direct commercieel of
industrieel gebruik.

Attentie!

Ieder misbruik is verboden.
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1.4 Algemene veiligheidsinstructies

1.4.1 Vereiste kwalificatie van het
personeel

Ondeskundige werkzaamheden aan het pro-
duct kunnen materiële schade aan de volle-
dige installatie en als gevolg daarvan zelfs
lichamelijk letsel veroorzaken.

▶ Voer alleen werkzaamheden aan het pro-
duct uit als u een geautoriseerde installa-
teur bent.

1.4.2 Gevaar door foute bediening

Door foute bediening kunt u zichzelf en ande-
ren in gevaar brengen en materiële schade
veroorzaken.

▶ Lees deze handleiding en alle andere do-
cumenten die van toepassing zijn zorgvul-
dig, vooral het hoofdstuk "Veiligheid" en de
waarschuwingen.

1.4.3 Levensgevaar door een elektrische
schok

Als u spanningsvoerende componenten aan-
raakt, bestaat levensgevaar door elektrische
schok.

Voor u aan het product werkt:

▶ Schakel het product spanningvrij door
alle stroomvoorzieningen uit te schake-
len (elektrische scheidingsinrichting met
minstens 3 mm contactopening, bijv. zeke-
ring of vermogensveiligheidsschakelaar).

▶ Beveilig tegen herinschakelen.
▶ Wacht minstens 3 min tot de condensato-

ren ontladen zijn.
▶ Controleer op spanningvrijheid.

1.4.4 Levensgevaar door explosieve en
ontvlambare stoffen

▶ Gebruik of bewaar geen explosieve of ont-
vlambare stoffen (bijv. benzine, papier,
verf, enz.) in de opstellingsruimte van het
product.

1.4.5 Levensgevaar door ontbrekende
veiligheidsinrichtingen

De in dit document opgenomen schema's ge-
ven niet alle voor een deskundige installatie
vereiste veiligheidsinrichtingen weer.

▶ Installeer de nodige veiligheidsinrichtingen
in de installatie.

▶ Neem de betreffende nationale en inter-
nationale wetten, normen en richtlijnen in
acht.

1.4.6 Verbrandingsgevaar door
brijnvloeistof

De brijnvloeistof ethyleenglycol is gevaarlijk
voor de gezondheid.

▶ Vermijd huid- en oogcontact.
▶ Draag handschoenen en veiligheidsbril.
▶ Vermijd inademen en inslikken.
▶ Neem het bij de brijnvloeistof gevoegde

veiligheidsgegevensblad in acht.

1.4.7 Verbrandingsgevaar door hete en
koude componenten

Bij alle niet-geïsoleerde pijpleidingen en bij
de elektrische extra verwarming bestaat het
gevaar van verbranding.

▶ Ga pas met de componenten aan het werk
wanneer deze de omgevingstemperatuur
hebben bereikt.

1.4.8 Levensgevaar door veranderingen
aan het product of in de omgeving
van het product

▶ Verwijder, overbrug of blokkeer in geen
geval de veiligheidsinrichtingen.

▶ Manipuleer geen veiligheidsinrichtingen.
▶ Vernietig of verwijder geen verzegelingen

van componenten. Alleen erkende installa-
teurs en serviceteams mogen verzegelde
onderdelen veranderen.

▶ Breng geen veranderingen aan:
– aan het product
– aan de omgeving van het product
– aan de toevoerleidingen voor brijnvloei-

stof, lucht en stroom
– aan de afvoerleiding en aan de veilig-

heidsklep voor warmtebroncircuit
– aan bouwconstructies die de gebruiks-

veiligheid van het product kunnen beïn-
vloeden

1.4.9 Verwondingsgevaar bij het transport
door hoog productgewicht

▶ Transporteer het product met minstens
twee personen.
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1.4.10 Kans op materiële schade door
ongeschikt gereedschap

▶ Om schroefverbindingen vast te draaien of
te lossen, dient u geschikt gereedschap te
gebruiken.

1.4.11 Gevaar door slechte werking

Zorg ervoor dat de CV-installatie zich in een
technisch perfecte staat bevindt.

▶ Zorg ervoor dat er geen veiligheids- en be-
wakingsinrichtingen verwijderd, overbrugd
of buiten werking gesteld zijn.

▶ Verhelp storingen en schade die de veilig-
heid zouden belemmeren.

▶ Installeer de thermostaat zodanig dat hij
niet door meubelen, gordijnen of andere
voorwerpen afgedekt wordt.

▶ Indien de thermostaat geactiveerd is, in-
formeer dan de gebruiker, dat in de kamer,
waarin de thermostaat is aangebracht, alle
radiatorkranen volledig geopend moeten
zijn.

▶ Gebruik de vrije klemmen van de toestel-
len niet als steunklemmen voor verdere
bekabeling.

▶ Leg aansluitleidingen met 230 V en voeler-
of busleidingen vanaf een lengte van 10 m
apart.

1.4.12 Verwondingsgevaar door bevriezing
bij contact met koelmiddel
vermijden

Het product wordt met een bedrijfsvulling van
het koelmiddel R 407 C geleverd. Dit is een
chloorvrij koelmiddel dat de ozonlaag van de
aarde niet beïnvloedt. Lekkend koelmiddel
kan bij het aanraken van het lek tot bevriezin-
gen leiden.

▶ Als er koelmiddel vrijkomt, geen onderde-
len van het product aanraken.

▶ Adem dampen of gassen die bij lekken uit
het koelmiddelcircuit komen niet in.

▶ Vermijd huid- of oogcontact met het koel-
middel.

▶ Raadpleeg bij huid- of oogcontact met het
koelmiddel een arts.

1.4.13 Gevaar voor materiële schade door
condens in het huis

In het CV-bedrijf zijn de leidingen tussen
warmtepomp en warmtebron koud, zodat zich
op de leidingen in het huis condenswater kan
vormen. In het koelbedrijf zijn de leidingen
van het afgiftecircuit koud, zodat bij dauw-
puntonderschrijding eveneens condens ont-
staat. Condens kan materiële schade veroor-
zaken, bijv. door corrosie.

▶ Zorg ervoor dat de thermische isolatie van
de leidingen niet beschadigd wordt.

1.4.14 Gevaar voor materiële schade door
vorst

▶ Installeer het product niet in ruimtes die
aan vorst blootstaan.

1.4.15 Milieuschade door lekkend
koelmiddel vermijden

Het product bevat het koelmiddel R 407 C.
Het koelmiddel mag niet in de atmosfeer ko-
men. R 407 C is een door het Kyotoproto-
col beschreven gefluoreerd broeikasgas met
GWP 1653 (GWP = Global Warming Poten-
tial). Komt het in de atmosfeer terecht, dan
werkt het 1653 keer zo sterk als het natuur-
lijke broeikasgas CO2.

Het in het product aanwezige koelmiddel
moet voor het afvoeren van het product volle-
dig in een daarvoor geschikt reservoir worden
afgezogen, om het daarna conform de voor-
schriften te recyclen of af te voeren.

▶ Zorg ervoor dat alleen officieel gecertifi-
ceerde installateurs met de nodige veilig-
heidsuitrusting onderhoudswerkzaamhe-
den en ingrepen aan het koelmiddelcircuit
uitvoeren.

▶ Laat het in het product aanwezige koelmid-
del door een gecertificeerde installateur
conform de voorschriften recyclen of af-
voeren.
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1.5 Voorschriften (richtlijnen, wetten,
normen)

▶ Neem de nationale voorschriften, normen,
richtlijnen en wetten in acht.
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2 Aanwijzingen bij de documentatie

2.1 Aanvullend geldende documenten in acht
nemen

▶ Neem absoluut alle bedienings- en installatiehandleidin-
gen die bij de componenten van de installatie worden
meegeleverd in acht.

2.2 Documenten bewaren

▶ Gelieve deze handleiding alsook alle aanvullend gel-
dende documenten aan de gebruiker van de installatie
te geven.

2.3 Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor:

Productartikelnummer

Geldigheid: Nederland

VWS 220/3 0010018420

VWS 300/3 0010018421

VWS 380/3 0010018422

VWS 460/3 0010018423

3 Productbeschrijving

3.1 Productopbouw

3.1.1 Vooraanzicht (zonder mantel)

5

6

4

3

2

1

7

8

11

12

10

9

1 Elektrische aansluitin-
gen

2 Aanloopstroombegren-
zer

3 Beschermingen

4 Typeplaatje

5 Compressor

6 Expansieventiel

7 Condensbak

8 Vul- en aftapkraan
brijncircuit

9 Filterdroogpatronen

10 Condensor

11 Verdamper

12 Printplaat thermostaat
(onder afdekking)

3.1.2 Achteraanzicht

1

3

2

5

4

1 Kabeldoorvoer elektri-
sche aansluiting

2 Aansluiting: van warm-
tepomp naar de warm-
tebron (brijn koud)

3 Aansluiting: van warm-
tebron naar de warmte-
pomp (brijn warm)

4 Aansluiting: CV-retour-
leiding

5 Aansluiting: CV-aan-
voerleiding

Modules zoals bijv. CV-pomp, brijnpomp, brijn-membraan-
expansievat, driewegkleppen of elektrische hulpverwarming
zijn niet geïntegreerd in het product, maar moeten door de
klant ter beschikking gesteld en extern geïnstalleerd worden.

Het product is met een weersafhankelijke energiebalans-
regeling uitgerust die afhankelijk van het regelingstype het
CV-, koel- en warmwaterbedrijf ter beschikking stelt en in het
automatische bedrijf regelt.

3.2 Mogelijke CV-installatiecircuits

Op de weersafhankelijke energiebalansregeling van de
warmtepomp kunnen de volgende CV-installatiecircuits
aangesloten worden:

– Een CV-circuit

– een indirect verwarmde warmwaterboiler

– een warmwater-circulatiepomp

– een buffercircuit

Voor de systeemuitbreiding kunnen met behulp van een buf-
fercircuit tot zes bijkomende mengklepmodules VR 60 (ac-
cessoire) met telkens twee mengcircuits aangesloten wor-
den. De mengcircuits worden geprogrammeerd via de ther-
mostaat op de bedieningsconsole van het product.

Voor een comfortabele bediening kunnen voor de eerste zes
verwarmingscircuits afstandsbedieningen VR 90 aangeslo-
ten worden.
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3.3 Gegevens op het typeplaatje

Het typeplaatje is achter de frontmantel rechtsboven aan de
voorzijde van het frame aangebracht.

Gegevens op het typeplaatje Betekenis

Ontwerpspanning compres-
sor

Ontwerpspanning pompen
en thermostaat

Ontwerpspanning hulpver-
warming

P max Ontwerpvermogen max.

Ontwerpspanning compres-
sor, pompen en thermostaat

Ontwerpspanning hulpver-
warming

I max Aanloopstroom max. zonder
aanloopstroombegrenzer

44 A
Aanloopstroom incl. aanloop-
stroombegrenzer

Koelmiddeltype, vulhoeveel-
heid, toegestane dimensio-
neringsoverdruk

COP B0/W35 Rendement (Coefficient of
Performance) bij brijntempe-
ratuur 0°C en verwarmings-
aanvoertemperatuur 35°C

COP B5/W55 Prestatiecoëfficiënt (Coef-
ficient of Performance) bij
brijntemperatuur 5 °C en CV-
aanvoertemperatuur 55 °C

B0/W35 Verwarmingsvermogen bij
brijntemperatuur 0°C en CV-
aanvoertemperatuur 35°C

B5/W55 Verwarmingsvermogen bij
brijntemperatuur 5 °C en CV-
aanvoertemperatuur 55 °C

V Netspanning

Hz Netfrequentie

W Opgenomen vermogen

VDE-/GS-teken

VDE-teken voor elektro-
magnetische compatibiliteit
(EMC)

IP Veiligheidscategorie

CE-markering → Hoofdst. "CE-markering"

Instructies voor de afvoer

Streepjescode met serie-
nummer, 7e tot 16e cijfer =
artikelnummer van het pro-
duct

Handleiding lezen

3.4 Typeaanduiding en serienummer

De typebenaming en het serienummer bevinden zich op een
sticker op de frontmantel rechtsonder en op het typeplaatje.
Het 7e tot 16e cijfer van het serienummer vormen het artikel-
nummer.

3.5 CE-markering

 

Met de CE-markering wordt aangegeven dat de producten
volgens het typeplaatje voldoen aan de fundamentele vereis-
ten van de geldende richtlijnen.

De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd
worden.

3.6 Werkwijze

3.6.1 Warmtepomp

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 CV-installatie

2 Boiler

3 CV circuit

4 Compressor

5 Koelcircuit

6 Brijncircuit

7 Warmtebron

8 Brijnpomp

9 Verdamper

10 Elektronisch expansie-
ventiel

11 Condensor

12 Omschakelklep verwar-
ming/boilerlading

13 Elektrische extra ver-
warming

Het product gebruikt geothermische energie als warmtebron.
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Het product bestaat uit de volgende gescheiden circuits,
die met warmtewisselaars aan elkaar gekoppeld zijn. Deze
circuits zijn:

– Het brijncircuit, dat de warmte-energie aan de bodem
onttrekt en deze aan het koelcircuit doorgeeft

– Het koelmiddelcircuit, waarmee de warmte-energie van
de warmtebron op een bruikbare hogere temperatuur
gebracht en aan het verwarmingscircuit afgegeven wordt

– Het CV-circuit, waarmee de woonruimtes en evt. een
boiler voor warmwaterbereiding verwarmd worden

Via de verdamper is het koelmiddelcircuit aan de warmte-
bron gekoppeld en neemt deze de warmte-energie ervan op.
Daarbij verandert de aggregaattoestand van het koelmiddel,
het verdampt. Via de condensor is het koelmiddelcircuit met
de CV-installatie verbonden, waaraan hij de warmte-energie
opnieuw afgeeft. Daarbij wordt het koelmiddel weer vloei-
baar, het condenseert.

Omdat warmte-energie slechts door een lichaam met ho-
gere temperatuur op een lichaam met lagere temperatuur
kan overgaan, moet het koelmiddel in de verdamper een la-
gere temperatuur dan de warmtebron hebben. Daarentegen
moet de temperatuur van het koelmiddel in de condensor ho-
ger zijn dat deze van het verwarmingswater om de warmte-
energie daar te kunnen afgeven.

Deze verschillende temperaturen worden in het koelmiddel-
circuit via een compressor en een expansieventiel gecre-
ëerd, die zich tussen de verdamper en de condensor bevin-
den. Het dampvormige koelmiddel stroomt van de verdam-
per komend in de compressor en wordt door de compres-
sor verdicht. Hierbij stijgen de druk en de temperatuur van
de koelmiddeldamp sterk. Na deze procedure stroomt het
koelmiddel door de condensor, waarin het zijn warmte-ener-
gie door condensatie aan het verwarmingswater afgeeft. Als
vloeistof stroomt het naar het expansieventiel, daarin ont-
spant het zich sterk en verliest daarbij extreem aan druk en
temperatuur. Deze temperatuur is nu lager dan deze van
het brijn dat door de verdamper stroomt. Het koelmiddel kan
daardoor in de verdamper nieuwe warmte-energie opne-
men, waarbij het opnieuw verdampt en naar de compressor
stroomt. Het proces begint weer van voor af aan.

De verdamper, buisleidingen in het brijncircuit en delen van
het koelmiddelcircuit zijn binnenin de warmtepomp tegen
koude geïsoleerd, opdat er geen condens kan ontstaan.
Mocht er toch eens in geringe mate condens ontstaan, dan
wordt dit water door de condensbak opgevangen en onder
de warmtepomp geleid. De condensbak bevindt zich onder
het koelcircuit in het binnenste deel van de warmtepomp.
Vorming van druppels onder de warmtepomp is ook moge-
lijk.

Optioneel is een externe passieve koelmodule verkrijgbaar,
waarbij zonder compressor en dus zonder gebruik van het
koelmiddelcircuit warmte-energie, bijv. via een vloerverwar-
ming uit de ruimtes naar de bodem gebracht wordt.

Het verwarmingswater, dat in de aanvoer kouder is dan de
kamertemperatuur, neemt warmte-energie uit de ruimtes op
en wordt via de CV-pomp naar de koelingswarmtewisselaar
getransporteerd. De brijnpomp transporteert het koude brijn
uit de bodem eveneens in de warmtewisselaar van het brijn-
circuit, die volgens het tegenstroomprincipe werkt. Hierbij
geeft de warmere verwarmingsretour warmte-energie aan
het koudere brijncircuit af, zodat het brijn een paar graden
opgewarmd opnieuw in de bodem geleid wordt. De afge-
koelde verwarmingsaanvoer circuleert opnieuw door het
circuit van de vloerverwarming, waar het water opnieuw

warmte-energie uit de omgeving kan opnemen. Het proces
begint weer van voor af aan.

Bij de installatie kan het zinvol zijn om sommige ruimtes
(bijv. badkamer) van de koelfunctie uit te sluiten en hiervoor
afzonderlijk afsluitventielen aan te sturen. De warmtepompe-
lektronica geeft een signaal dat voor zo'n aansturing gebruikt
kan worden.

Zo nodig kan via de ingebouwde regelaar een externe elek-
trische hulpverwarming vrijgeschakeld worden.

3.7 Weersafhankelijke energiebalansregeling

De regelaar zorgt voor een hoger verwarmingsvermogen als
de buitentemperaturen laag zijn. Bij hogere buitentempera-
turen verlaagt de regelaar het verwarmingsvermogen. De
buitentemperatuur wordt door een afzonderlijke, in de open
lucht gemonteerde voeler gemeten en naar de regelaar ge-
leid. De warmwaterbereiding wordt door de weersafhanke-
lijke regeling niet beïnvloed.

Naargelang het ingestelde hydraulische schema voert de
thermostaat een energiebalansregeling of een regeling van
de gewenste aanvoertemperatuur uit. Voor een installatie
zonder warmwater-buffervat voert de thermostaat een ener-
giebalansregeling uit. Voor een installatie met warmwater-
buffervat voert de thermostaat een regeling van de gewenste
aanvoertemperatuur uit.

3.7.1 Energiebalansregeling

Geldigheid: CV-installaties zonder buffervat

Voor een rendabele en storingsvrije werking van een warm-
tepomp is het belangrijk de start van de compressor te re-
glementeren. De aanloop van de compressor is het moment
waarop de hoogste belastingen optreden. Met behulp van de
energiebalansregeling is het mogelijk starts van de warmte-
pomp tot een minimum te beperken, zonder af te zien van
het comfort van een behaaglijk klimaat.

Net als bij andere weersafhankelijke CV-thermostaten be-
paalt de thermostaat via de registratie van de buitentempera-
tuur m.b.v. een stooklijn een gewenste aanvoertemperatuur
van het verwarmingswater. De energiebalansregeling ge-
schiedt op grond van deze gewenste aanvoertemperatuur en
de actuele aanvoertemperatuur, waarvan het verschil per mi-
nuut wordt gemeten en opgeteld.

Bij een bepaald warmtetekort start de waterpomp en wordt
ze pas opnieuw uitgeschakeld wanneer de toegevoerde hoe-
veelheid warmte gelijk is aan het warmtetekort.

Hoe groter de installateur de negatieve getalwaarde voor de
compressorstart instelt, hoe langer de intervallen zijn waarin
de compressor loopt of staat.

3.7.2 Regeling gewenste aanvoertemperatuur

Geldigheid: CV-installaties met buffervat

Net als bij andere weersafhankelijke CV-thermostaten be-
paalt de thermostaat via de registratie van de buitentempera-
tuur m.b.v. een stooklijn een gewenste aanvoertemperatuur.
Afhankelijk van deze gewenste aanvoertemperatuur wordt
het warmwater-buffervat geregeld.

De warmtepomp verwarmt wanneer de temperatuur van
de koptemperatuurvoeler VF1 van het buffervat kleiner is
dan de gewenste aanvoertemperatuur. Ze verwarmt tot de
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bodemtemperatuurvoeler RF1 van het buffervat de gewenste
aanvoertemperatuur plus 2 K bereikt heeft.

Een temperatuurverschil van bijv. 2 K (kelvin = temperatuur-
eenheid) komt overeen met een temperatuurverschil van
2 °C.

Bij aansluiting op een warmwater-boileropwarming wordt het
buffervat eveneens opgewarmd wanneer de temperatuur
van de koptemperatuurvoeler VF1 minder dan 2 K hoger is
dan de gewenste aanvoertemperatuur (voortijdige bijlading).

Bij CV-installaties van dit type zorgt in de eerste plaats het
warmwater-buffervat voor de compensatie van een warmte-
tekort. In de tweede plaats compenseert de warmtepomp het
warmtetekort van het warm water in het buffervat. Daardoor
wordt het vaker aanlopen van de compressor vermeden,
waarop de hoogste belastingen optreden. De compensatie
vindt meteen na het optreden plaats, onafhankelijk van de
toename van het warmtetekort over een bepaalde periode.

3.7.3 Regeling vaste waarde

Met de thermostaat kan een vaste gewenste aanvoertempe-
ratuur worden ingesteld. Deze regeling wordt slechts tijdelijk
ingesteld en bijv. gebruikt voor de handmatig instelbare func-
tie “Afwerklaagdroging”.

De thermostaat regelt de gewenste aanvoertemperatuur van
het CV-bedrijf onafhankelijk van de buitentemperatuur op de
ingestelde waarde. Deze regeling leidt tot het vaak aanlopen
van de compressor en vergt veel energie.

3.8 Veiligheidsinrichtingen

3.8.1 Vorstbeveiliging

In normale werking garandeert het product de regelvorstbe-
veiliging voor het systeem.

3.8.1.1 Regelvorstbeveiliging verwarming

Deze functie verzekert de vorstbeveiliging van de CV-instal-
latie in alle modi. Wanneer de buitentemperatuur daalt onder
een waarde van 3 °C en op dat moment geen tijdvenster van
een tijdprogramma actief is, dan wordt met een uur vertra-
ging na het optreden de voorwaarde van een aanvoertem-
peratuur-vraag met de gewenste daalwaarde voor de kamer-
temperatuur tot stand gebracht. De vorstbeveiligingsvraag
wordt teruggenomen wanneer de buitentemperatuur weer
stijgt tot boven 4 °C.

3.8.1.2 Regelvorstbeveiliging warmwaterboiler

Deze functie verhindert het invriezen van de aangesloten
warmwaterboiler(s). Deze functie wordt automatisch geacti-
veerd wanneer de werkelijke temperatuur van de warmwa-
terboiler daalt tot onder 10 °C. De boiler(s) wordt (worden)
dan verwarmd tot 15 °C. Deze functie is ook in de modi Uit
en Auto actief, onafhankelijk van tijdprogramma's.

3.8.2 Nood-vorstbeveiliging

Geldigheid: CV-installaties met externe hulpverwarming

Deze functie activeert bij permanente uitschakeling van het
product automatisch de externe hulpverwarming, naargelang
de instelling voor het CV-bedrijf en/of warmwaterbedrijf is
evt. het noodbedrijf mogelijk.

Wanneer het product als gevolg van een storing permanent
wordt uitgeschakeld en de buitentemperatuur onder 3 °C

ligt, dan wordt de hulpverwarming zonder vertraging voor
het nood-vorstbeveiligingsbedrijf vrijgegeven, op voorwaarde
dat voor HK2 de modus Auto of Verw. ingesteld is. De ge-
wenste waarde van de aanvoertemperatuur wordt beperkt
tot 10 °C, om bij noodbedrijf met de hulpverwarming niet on-
nodig veel energie te verspillen. De vrijgave wordt terugge-
nomen wanneer de buitentemperatuur stijgt tot boven 4 °C.
Wanneer een buffervat aangesloten is, wordt die verwarmd
wanneer de temperatuursensor VF1 < 10 °C meet. De boi-
lerlading wordt uitgeschakeld wanneer de temperatuursen-
sor RF1 > 12 °C meet. Wanneer een warmwaterboiler aan-
gesloten is, wordt die verwarmd wanneer de temperatuur-
sensor SP < 10 °C meet. De boilerlading wordt uitgescha-
keld wanneer de temperatuursensor SP > 15 °C meet.

3.8.3 Beveiliging CV-watergebrek

Deze functie bewaakt permanent de CV-waterdruk om een
mogelijk CV-watertekort te verhinderen. Een analoge druk-
sensor schakelt het product uit en eventuele andere modules
in stand-by als de waterdruk onder de minimumdruk daalt.
Hij schakelt het product opnieuw in en beëindigt de stand-
bymodus van de geïnstalleerde modules als de waterdruk
boven de bedrijfsdruk stijgt.

– Minimumdruk CV-circuit: ≥ 0,05 MPa ( ≥ 0,50 bar)

– Min. werkdruk CV circuit: ≥ 0,07 MPa ( ≥ 0,70 bar)

3.8.4 Brijntekortbeveiliging

De brijntekortbeveiliging bewaakt permanent de vloeistof-
druk in het omgevingscircuit om een mogelijk vloeistoftekort
te verhinderen. Een analoge druksensor schakelt het product
uit en eventuele andere modules in stand-by als de vloeistof-
druk onder de minimumdruk daalt. Hij schakelt het product
opnieuw in en beëindigt de stand-bymodus van de geïnstal-
leerde modules als de vloeistofdruk boven de bedrijfsdruk
stijgt.

Wanneer de brondruk eenmalig daalt tot onder de minimum-
druk, dan wordt in het storingsgeheugen F.91 getoond. Het
product wordt automatisch opnieuw ingeschakeld wanneer
de brondruk stijgt tot boven 0,04 MPa (0,4 bar). Wanneer
de brondruk gedurende meer dan een minuut daalt onder
0,06 MPa (0,6 bar), verschijnt in het menu 1 (→ gebruiks-
aanwijzing) een waarschuwingsmelding.

– Minimumdruk brijnvloeistof: ≥ 0,02 MPa ( ≥ 0,20 bar)

– Werkdruk brijnvloeistof: 0,1 … 0,2 MPa (1,0 … 2,0 bar)

3.8.5 Vloerverwarmingsschakeling bij alle CV-
installaties zonder buffervat

Geldigheid: CV-installaties zonder buffervat

Als de in het vloerverwarmingscircuit met de sensor VF2 ge-
meten CV-aanvoertemperatuur continu voor de duur van
meer dan 15 minuten een waarde (max. verwarmingscircuit-
temperatuur + compressorhysterese + 2 K, fabrieksinstelling:
52 °C) overschrijdt, wordt de warmtepomp met de storings-
melding F.72 uitgeschakeld. Als de CV-aanvoertemperatuur
weer tot onder deze waarde gedaald is en de storing gereset
is, wordt de warmtepomp weer ingeschakeld.

De maximale CV-aanvoertemperatuur verandert u met de
parameter Maximumtemperatuur (van het verwarmingscir-
cuit) via vrDIALOG. Een aangesloten maximaalthermostaat
dient als extra beveiliging. Hij schakelt bij het bereiken van
de ingestelde uitschakeltemperatuur de externe CV-pomp
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uit. Bij direct CV-bedrijf schakelt hij de warmtepomp perma-
nent uit.

3.8.6 Fasebewaking van de spanningsvoeding

Deze functie controleert constant de volgorde en aanwe-
zigheid van de fasen (rechts draaiveld) van de 400 V-span-
ningsvoeding. Wanneer de volgorde niet juist is of een fase
uitvalt, dan wordt het product uitgeschakeld om beschadi-
ging van de compressor te vermijden.

Om deze storingsmelding bij het uitschakelen door de elek-
triciteitsleverancier (wachttijd) te vermijden, moet het con-
tact van de ontvanger van het afstandsbedieningssignaal op
klem 13 aangesloten zijn (elektrisch schema 2 en 3).

3.8.7 Controle van de externe sensoren

Deze functie controleert continu aan de hand van het bij eer-
ste inbedrijfname ingevoerde regelschema of de daarin aan-
gegeven sensoren geïnstalleerd zijn en naar behoren wer-
ken.

3.8.8 Invriesbeveiliging warmtebron

Deze functie verhindert het invriezen van de verdamper bij
onderschrijding van een bepaalde warmtebrontemperatuur.

De uitgangstemperatuur van de warmtebron wordt voort-
durend gemeten. Wanneer de uitgangstemperatuur van
de warmtebron daalt tot onder een bepaalde (instelbare)
waarde, wordt de compressor met F.20 of F.21 tijdelijk uit-
geschakeld. Wanneer deze storing zich driemaal na elkaar
voordoet, vindt een permanente uitschakeling plaats of gaat
het product in noodbedrijf, wanneer de optionele externe
hulpverwarming daarvoor vrijgeschakeld werd.

3.8.9 Pompblokkeer- en
ventielblokkeerbeveiliging

Deze functie verhindert het vastlopen van een circulatie-
pomp en alle omschakelkleppen. De pompen en kleppen
die 24 uur lang niet in gebruik waren, worden na elkaar voor
de duur van 20 seconden ingeschakeld.

4 Montage

4.1 Leveringsomvang controleren

1. Verwijder voorzichtig verpakking en beschermmateriaal,
zonder hierbij delen van het product te beschadigen.

2. Controleer of de levering compleet is.

Aantal Omschrijving

1 Warmtepomp

1 Zakje met documentatie

2 Zijdelen links en rechts

Samen in een doos

1 Bedieningsconsole, afdekstijl

Daarin samen in een grote zak:

1 Veiligheidsklep voor brijncircuit, 1/2″, 300 kPa
(3 bar)

1 VRC DCF signaalontvanger radiografische klok
met buitentemperatuursensor

4 Sensoren VR 10

Aantal Omschrijving

2 Schroeven met platte kop M6 voor montage
van de bedieningsconsole op de montageplaat

2 Plaatschroeven voor montageplaat bedienings-
console

4 Schroeven met platte kop voor bevestiging van
de zijdelen aan het frame

Samen in een doos

4 Flexibele aansluitslangen (600 mm lang, aan
zijde van verwarming en warmtebron met tel-
kens 1 1/2″ schroefdraad)

8 Zakje met afdichtingen voor aansluitslangen
verwarmingscircuit (grijs) en brijncircuit
(geel/groen)

4 Frontmantel onder en boven, deksel voor en
achter

4.2 Opstellingsplaats kiezen

▶ Kies een droge kamer die altijd vorstvrij is, die de maxi-
male opstelhoogte niet overschrijdt en die de toegestane
omgevingstemperatuur niet onder- of overschrijdt.

– Maximale opstelhoogte: 2000 m boven zeeniveau

– Toegestane omgevingstemperatuur: 7 … 25 ℃
▶ Vergewis u ervan dat de opstellingsruimte het vereiste

minimale volume heeft.

Warmtepomp Koelmiddelvul-
hoeveelheid
R 407 C

Minimale opstel-
lingsruimte

VWS 220/3 4,1 kg 13,2 m³

VWS 300/3 5,99 kg 19,3 m³

VWS 380/3 6,7 kg 21,6 m³

VWS 460/3 8,6 kg 27,7 m³

▶ Zorg ervoor dat de vereiste minimumafstanden in acht
genomen kunnen worden.

▶ Houd er bij de keuze van de opstelplaats rekening mee
dat de warmtepomp tijdens het gebruik trillingen aan de
bodem of aan in de buurt liggende wanden kan overbren-
gen.

▶ Zorg ervoor dat de bodem effen is en voldoende draag-
vermogen heeft om het gewicht van de warmtepomp incl.
een warmwaterboiler en evt. gevuld buffervat te kunnen
dragen.

▶ Zorg ervoor dat de leidingen (zowel brijn-, warmwater-
alsook verwarmingsleidingen) doelmatig geplaatst kun-
nen worden.
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4.3 Afmetingen

304110 110

141

1099

760

1200

1100
915

4.4 Minimumafstanden

300 mm

300 mm

300 mm

600 mm

100 mm

▶ Houd de hierboven genoemde minimale afstanden aan
om het onderhoudswerk te vereenvoudigen.

160

470

▶ Plan de buisinstallatie zo dat de voor het ontkoppelen
van trillingen meegeleverde flexibele aansluitslangen
geïnstalleerd kunnen worden.
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4.5 Warmtepomp transporteren

Opgelet!
Gevaar voor beschadiging door ondes-
kundig transport!

Onafhankelijk van het type transport mag de
warmtepomp nooit meer dan 45° gekanteld
worden. Anders kan het later tot storingen
in het koelmiddelcircuit komen. In het ergste
geval kan dit tot een defect van de volledige
installatie leiden.

▶ Kantel de warmtepomp tijdens het trans-
port maximaal tot 45°.

Opgelet!
Gevaar voor beschadiging door onge-
schikt vervoermiddel!

Neem het gewicht van het product in de tech-
nische gegevens in acht.

▶ Let erop dat het gekozen vervoermiddel
geschikt is om het gewicht te dragen.

▶ Transporteer het product naar de opstellingsplaats. Ge-
bruik daarbij uitsluitend de vervoerswijzen die staan aan-
gegeven op de afbeelding.

4.6 Transportbeveiligingen verwijderen

1. Verwijder voorzichtig verpakking en beschermmateriaal.

2. Verwijder de transportbeveiligingen waarmee het pro-
duct is vastgezet op de pallet.

3. Voer de transportbeveiligingen vakkundig af.

4.7 Product opstellen

0-10 mm

▶ Lijn het product door het instellen van de stelvoeten hori-
zontaal uit.
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5 Hydraulische installatie uitvoeren

Voorafgaande werkzaamheden
▶ Spoel de CV-installatie voor het aansluiten van de warm-

tepomp zorgvuldig door om mogelijke resten te verwijde-
ren die zich in de warmtepomp kunnen afzetten en die
kunnen leiden tot beschadiging!

r

1. Plaats in elk geval de meegeleverde flexibele aansluit-
slangen voor het ontkoppelen van trillingen aan de
warmtepomp.

2. Installeer de aansluitleidingen vrij van spanningen vol-
gens de maat- en aansluittekeningen.

3. Plaats de muurklemmen voor de bevestiging van
de CV-circuit- en brijncircuitbuizen niet te dicht bij
de warmtepomp aan om een geluidsoverdracht te
vermijden.

4. Gebruik eventueel in de plaats van muurklemmen koel-
klemmen met extra rubberen isolatie en eventueel pant-
serslangen (rubberen slangen met wapening).

5. Gebruik geen gegolfde slangen van roestvrij staal om te
hoge drukverliezen aan waterzijde te vermijden.

6. Breng in de CV-installatie automatische ontluchtings-
kleppen aan.

5.1 Vereisten aan het CV-circuit

Bij CV-installaties, die overwegend met thermostatisch of
elektrisch geregelde ventielen uitgerust zijn, moet een per-
manente, voldoende doorstroming van de warmtepomp ge-
garandeerd worden. Onafhankelijk van de keuze van de CV-
installatie moet de minimale hoeveelheid verwarmingswater
(35% van de nominale volumestroom, zie tabel technische
gegevens) gegarandeerd zijn.

5.2 Direct CV-bedrijf

5.2.1 Functiebeschrijving directe centrale
verwarming

De vloercircuits worden direct op de warmtepomp aangeslo-
ten. De regeling vindt standaard plaats via een energieba-
lansregeling.

5.2.2 Directe centrale verwarming installeren

1. Installeer de hydraulische componenten overeenkom-
stig de plaatselijke vereisten volgens het volgende voor-
beeld van een hydraulisch schema.

2. Wanneer u het optionele accessoire warmtepompbrijn-
vulstation voor warmtepompen niet gebruikt, installeert
u de afzonderlijke hydraulische componenten overeen-
komstig.

3. Sluit een maximaalthermostaat aan om de vloerbe-
schermingsfunctie van de warmtepomp te garanderen.

4. Sluit de aanvoertemperatuurvoeler VF2 aan om de
energie-integraalfunctie te garanderen.

5. Als u tussen warmtepomp en CV-installatie een open
verdeler geïnstalleerd hebt, dan plaatst u de tempe-
ratuursensor VF2 in de aanvoer van de open verdeler
naar de CV-installatie.

6. Stel bij de ingebruikneming in de thermostaat hydrau-
lisch schema 1 in.

7. Zorg ervoor dat er een minimale hoeveelheid circulatie-
water (ca. 30% van de genormeerde nominale volume-
stroom) gegarandeerd is.

5.3 Mengcircuit met buffer

5.3.1 Functiebeschrijving mengcircuit met
buffervat

De verwarmingscircuits worden via een buffervat als schei-
dingsvat op de warmtepomp aangesloten en met een ex-
terne CV-pomp via een CV-circuitmengklep bedreven.

De regeling vindt standaard plaats via een regeling van de
gewenste aanvoertemperatuur.

De aanvoertemperatuurvoeler VF2 zit achter de externe CV-
pomp (vloerverwarmingsschakeling).

De warmtepomp reageert op de warmtevraag van het buffer-
vat.

5.3.2 Mengcircuit met buffervat installeren

Geldigheid: CV-installaties met buffervat

1. Installeer de hydraulische componenten overeenkom-
stig de plaatselijke vereisten volgens het volgende voor-
beeld van een hydraulisch schema.

2. Wanneer u het optionele accessoire warmtepompbrijn-
vulstation voor warmtepompen niet gebruikt, installeert
u de afzonderlijke hydraulische componenten overeen-
komstig.

3. Sluit een maximaalthermostaat aan om de vloerbe-
schermingsfunctie van de warmtepomp te garanderen.

4. Sluit de aanvoertemperatuurvoeler VF2 aan om de
energie-integraalfunctie te garanderen.

5. Stel bij de ingebruikneming in de thermostaat hydrau-
lisch schema 2 in.
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5.4 Direct CV-bedrijf en warmwaterboiler

5.4.1 Functiebeschrijving directe centrale
verwarming en boiler

De vloercircuits worden direct op de warmtepomp aangeslo-
ten. De regeling vindt standaard plaats via een energieba-
lansregeling.

De warmtepomp drijft bovendien een boiler aan.

5.4.2 Directe centrale verwarming en boiler
installeren

Geldigheid: CV-installaties met warmwaterboiler

1. Installeer de hydraulische componenten overeenkom-
stig de plaatselijke vereisten volgens het volgende voor-
beeld van een hydraulisch schema.

2. Wanneer u het optionele accessoire warmtepompbrijn-
vulstation voor warmtepompen niet gebruikt, installeert
u de afzonderlijke hydraulische componenten overeen-
komstig.

3. Sluit een maximaalthermostaat aan om de vloerbe-
schermingsfunctie van de warmtepomp te garanderen.

4. Sluit de aanvoertemperatuurvoeler VF2 aan om de
energie-integraalfunctie te garanderen.

5. Als u tussen warmtepomp en CV-installatie een open
verdeler geïnstalleerd hebt, dan plaatst u de tempe-
ratuursensor VF2 in de aanvoer van de open verdeler
naar de CV-installatie.

6. Stel bij de ingebruikneming in de thermostaat hydrau-
lisch schema 3 in.

7. Zorg ervoor dat er een minimale hoeveelheid circulatie-
water (ca. 30% van de genormeerde nominale volume-
stroom) gegarandeerd is.

5.5 Mengcircuit met buffer en warmwaterboiler

5.5.1 Functiebeschrijving mengcircuit met
buffervat en boiler

De verwarmingscircuits worden via een buffervat als schei-
dingsvat op de warmtepomp aangesloten en met een ex-
terne CV-pomp via een CV-circuitmengklep bedreven.

De regeling vindt standaard plaats via een regeling van de
gewenste aanvoertemperatuur.

De aanvoertemperatuurvoeler VF2 zit achter de externe CV-
pomp (vloerverwarmingsschakeling).

De warmtepomp reageert op de warmtevraag van het buffer-
vat.

De warmtepomp drijft bovendien een boiler aan.

5.5.2 Mengcircuit met buffervat en boiler
installeren

Geldigheid: CV-installaties met buffervat, CV-installaties met warmwater-

boiler

1. Installeer de hydraulische componenten overeenkom-
stig de plaatselijke vereisten volgens het volgende voor-
beeld van een hydraulisch schema.

2. Wanneer u het optionele accessoire warmtepompbrijn-
vulstation voor warmtepompen niet gebruikt, installeert
u de afzonderlijke hydraulische componenten.

3. Sluit een maximaalthermostaat aan om de vloerbe-
schermingsfunctie van de warmtepomp te garanderen.

4. Sluit de aanvoertemperatuurvoeler VF2 aan om de
energie-integraalfunctie te garanderen.

5. Stel bij de ingebruikneming in de thermostaat hydrau-
lisch schema 4 in.

5.6 Mengcircuit met buffer, warmwaterboiler en
externe, passieve koeling

5.6.1 Functiebeschrijving mengcircuit met
buffervat, boiler en externe, passieve
koeling

De verwarmingscircuits worden via een buffervat als schei-
dingsvat op de warmtepomp aangesloten en met een ex-
terne CV-pomp via een CV-circuitmengklep bedreven.

De regeling vindt standaard plaats via een regeling van de
gewenste aanvoertemperatuur.

De aanvoertemperatuurvoeler VF2 zit achter de omschakel-
klep in de CV-aanvoerleiding (wegens koelfunctie).

De warmtepomp reageert op de warmtevraag van het buffer-
vat.

De warmtepomp drijft bovendien een boiler aan.

5.6.2 Mengcircuit met buffervat, boiler en
externe, passieve koeling installeren

Geldigheid: CV-installaties met buffervat, CV-installaties met warmwater-

boiler, CV-installaties met externe, passieve koeling

1. Installeer de hydraulische componenten overeenkom-
stig de plaatselijke vereisten volgens het volgende voor-
beeld van een hydraulisch schema.

2. Wanneer u het optionele accessoire warmtepompbrijn-
vulstation voor warmtepompen niet gebruikt, installeert
u de afzonderlijke hydraulische componenten overeen-
komstig.

3. Kies de juiste afmetingen en installeer een externe koe-
lingswarmtewisselaar.

4. Installeer in de aanvoer en retour telkens een met mo-
tor aangedreven 3-wegomschakelklep voor het omzei-
len van het buffervat tijdens de koeling.

5. Sluit een maximaalthermostaat aan om de vloerbe-
schermingsfunctie van de warmtepomp te garanderen.

6. Sluit de aanvoertemperatuurvoeler VF2 aan om de
energie-integraalfunctie te garanderen.

7. Stel bij de ingebruikneming in de thermostaat hydrau-
lisch schema 10 in.
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5.7 Flexibele aansluitslangen monteren

1

1. Verwijder de blinde doppen (1) van de aansluitingen en
voer ze af op een vakkundige manier.

1 2 3 4

1 Aansluiting: CV-aan-
voerleiding

2 Aansluiting: CV-retour-
leiding

3 Aansluiting: van warm-
tebron naar de warmte-
pomp (brijn warm)

4 Aansluiting: van warm-
tepomp naar de warm-
tebron (brijn koud)

2. Monteer twee van de meegeleverde flexibele aansluit-
slangen met de gele/groene pakkingen uit het zakje op
de aansluitingen van het verwarmingscircuit (1) en (2).

3. Monteer twee van de meegeleverde flexibele aansluit-
slangen met de afdichtingen met metalen steunring uit
het zakje op de aansluitingen van het brijncircuit (3) en
(4).

5.8 Warmtepomp aan CV-circuit aansluiten

1. Installeer een membraanexpansievat in de retour van
het verwarmingscircuit.

2. Installeer een veiligheidsklep (minstens DN 20, ope-
ningsdruk 3 bar) met manometer.

3. Installeer de slang van de veiligheidsklep in een vorst-
vrije omgeving en laat deze in een open afvoer inkijk-
baar eindigen.

4. Installeer een lucht-/vuilafscheider in de retour van het
verwarmingscircuit.

5. Kies de juiste afmetingen en monteer dan een door de
klant te plaatsen externe CV-pomp.

6. Monteer evt. een door de klant te plaatsen externe om-
schakelklep verwarming/boilerlading.

7. Sluit de CV-aanvoer op de CV-aanvoeraansluiting van
de warmtepomp aan.

8. Sluit de CV-retour op de CV-retouraansluiting van de
warmtepomp aan.

9. Isoleer alle buizen van het CV-circuit alsook de aanslui-
tingen van de warmtepomp dampdiffusiedicht om dauw-
puntonderschrijding in het koelbedrijf te vermijden.

5.9 Warmtepomp aan brijncircuit aansluiten

1. Verwijder de blinde doppen van de brijnaansluitingen
en voer ze af op een vakkundige manier.

2. Installeer geen vuilfilters permanent in het brijncircuit!

3. Kies de juiste afmetingen en monteer dan een door de
klant te plaatsen brijnpomp.

4. Installeer een brijn-membraanexpansievat met een vei-
ligheidsklep van 300 kPa (3 bar) (door de klant te plaat-
sen) in de retourleiding van het brijncircuit.

5. Sluit de brijnleidingen aan de warmtepomp aan.

6. Gebruik koudebuisklemmen voor de aansluitingen van
de brijnleidingen op de warmtepomp, om ijsvorming te
vermijden.

7. Isoleer alle brijnleidingen alsook de aansluitingen van
de warmtepomp dampdiffusiedicht.

Aanwijzing

Vaillant beveelt de installatie van het warmte-
pompbrijnvulstation van Vaillant aan. Daar-
door is een voorbereidende gedeeltelijke
ontluchting van het brijncircuit, bijv. van de
aanvoer- en retourleidingen van het brijncir-
cuit tot het product, mogelijk.

6 Installatie vullen en ontluchten

6.1 CV-circuit vullen en ontluchten

6.1.1 Verwarmingswater/vul- en bijvulwater
controleren en conditioneren

Opgelet!
Kans op materiële schade door minder-
waardige verwarmingswater

▶ Zorg voor verwarmingswater van vol-
doende kwaliteit.
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▶ Voor u de installatie vult of bijvult, dient u de kwaliteit van
het verwarmingswater te controleren.

Kwaliteit van het cv-water controleren
▶ Neem een beetje water uit het CV-circuit.

▶ Controleer visueel het cv-water.

▶ Als u sedimenterende stoffen vaststelt, dan moet u de
installatie spuien.

▶ Controleer met een magneetstaaf of er magnetiet (ijzer-
oxide) voorhanden is.

▶ Als u magnetiet vaststelt, reinig de installatie dan en
neem de nodige maatregelen voor de corrosiebescher-
ming. Of bouw een magneetfilter in.

▶ Controleer de pH-waarde van het afgetapte water bij
25 °C.

▶ Bij waarden onder 8,2 of boven 10,0 reinigt u de installa-
tie en conditioneert u het verwarmingswater.

Vul- en bijvulwater controleren
▶ Meet de hardheid van het vul- en bijvulwater voor u de

installatie vult.

Vul- en bijvulwater conditioneren
▶ Neem voor de conditionering van het vul- en suppletie-

water de geldende nationale voorschriften en technische
regels in acht.

Voor zover nationale voorschriften en technische regelingen
geen hogere eisen stellen, geldt het volgende:

U moet het CV-water conditioneren,

– als de volledige vul- en bijvulwaterhoeveelheid tijdens de
gebruiksduur van de installatie het drievoudige van het
nominale volume van de CV-installatie overschrijdt of

– wanneer de in de volgende tabel genoemde richtwaarden
niet worden aangehouden of

– als de pH-waarde van het verwarmingswater onder 8,2 of
boven 10,0 ligt.

Geldigheid: België

OF Nederland

Totaal
verwar-
mings-
vermo-
gen

Waterhardheid bij specifiek installatievolume
1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 50 l/kW

> 50 l/kW

kW °dH mol/m³ °dH mol/m³ °dH mol/m³

< 50 < 16,8 < 3 11,2 2 0,11 0,02

> 50 tot
≤ 200

11,2 2 8,4 1,5 0,11 0,02

> 200 tot
≤ 600

8,4 1,5 0,11 0,02 0,11 0,02

> 600 0,11 0,02 0,11 0,02 0,11 0,02

1) Liter nominale inhoud/verwarmingsvermogen; bij meerketelin-
stallaties moet het kleinste individuele vermogen ingezet worden.

Opgelet!
Kans op materiële schade door verrij-
king van het verwarmingswater met on-
geschikte additieven!

Ongeschikte additieven kunnen veranderin-
gen aan componenten, geluiden in de CV-
functie en evt. verdere gevolgschade veroor-
zaken.

▶ Gebruik geen ongeschikte antivries- en
corrosiewerende middelen, biociden en
afdichtmiddelen.

Bij ondeskundig gebruik van de volgende additieven werden
met onze producten tot nu toe geen onverdraagzaamheden
vastgesteld.

▶ Neem bij het gebruik absoluut de aanwijzingen van de
fabrikant van het additief in acht.

Voor de verdraagzaamheid van additieven in het overige
CV-systeem en voor de werkzaamheid ervan aanvaarden
we geen aansprakelijkheid.

Additieven voor reinigingsmaatregelen (aanslui-
tend uitspoelen vereist)
– Fernox F3

– Sentinel X 300

– Sentinel X 400

Additieven die permanent in de installatie blijven
– Fernox F1

– Fernox F2

– Sentinel X 100

– Sentinel X 200

Antivriesmiddelen die permanent in de installatie
blijven
– Fernox Antifreeze Alphi 11

– Sentinel X 500

▶ Informeer de gebruiker over de nodige maatregelen als u
bovengenoemde additieven hebt gebruikt.

▶ Informeer de gebruiker over de noodzakelijke werkwijze
voor de vorstbeveiliging.

6.1.2 CV-installatie vullen en ontluchten

1. Open alle thermostaatkranen van de CV-installatie en
eventueel alle andere afsluitventielen.

2. Controleer alle aansluitingen en de volledige CV-instal-
latie op lekkages.
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1

3. Wanneer een boiler aangesloten is, drukt u op de witte
omschakelhendel aan de motorkop van de omschakel-
klep tot die vastklikt in middelste stand, om de omscha-
kelklep verwarming/boilerlading in middelste stand te
brengen.

◁ Beide wegen zijn geopend en het vullen verloopt
beter, aangezien aanwezige lucht in het systeem
kan ontsnappen.

4. Breng evt. andere extern geïnstalleerde omschakelklep-
pen in middelste stand.

5. Sluit een vulslang aan op de warmwatertoevoer.

6. Schroef de schroefdop aan de vul- en ledigingsklep van
het verwarmingscircuit los en bevestig het vrije uiteinde
van de vulslang eraan.

7. Open de vul- en ledigingsklep van het verwarmingscir-
cuit.

8. Draai de warmwatertoevoer langzaam open.

9. Vul water bij tot op de manometer (door de klant te
plaatsen) een druk van de CV-installatie van ca. 1,5 bar
bereikt is.

10. Draai de vul- en ledigingsklep van het verwarmingscir-
cuit toe.

11. Ontlucht het verwarmingscircuit op de daarvoor be-
stemde plaatsen.

12. Controleer vervolgens nogmaals de druk van de CV-
installatie (zo nodig het vulproces herhalen).

13. Verwijder de vulslang van de vul- en ledigingsklep en
schroef de schroefdop er opnieuw op.

Omschakelklep verwarming/boilerlading in uit-
gangspositie brengen

45°

A

B

C

D

14. Trek de stroomvoorzieningskabel op de motorkop van
de omschakelklep eraf.

15. Druk op de veiligheidshendel.

16. Draai de motorkop 45°.

17. Haal de motorkop eraf.

Aanwijzing

Daardoor gaat de veer in het klephuis terug
in de uitgangstoestand.

18. Draai de motorkop weer op het klephuis en sluit de
stroomvoorzieningskabel weer aan.

Aanwijzing

De witte omschakelhendel op de motorkop
van de omschakelklep moet nu in de uit-
gangspositie staan.

6.2 Brijncircuit vullen en ontluchten

6.2.1 Brijnvloeistof mengen

De brijnvloeistof bestaat uit water gemengd met een anti-
vriesmiddelconcentraat. Welke brijnvloeistoffen gebruikt mo-
gen worden, verschilt sterk per regio. Informeer u hierover bij
de bevoegde instanties.

Vaillant staat het bedrijf van de warmtepomp enkel toe met
de genoemde brijnvloeistoffen.

Als alternatief kunnen bij Vaillant ook kant-en-klaar mengsels
voor warmtepompen besteld worden.

▶ Gebruik een voldoende groot mengreservoir.

▶ Meng zorgvuldig ethyleenglycol met water.

Concentraat
antivriesmiddel

Ethyleenglycol

Aandeel brijn 30%-vol.

Aandeel water 70%-vol.

Vlokvormingspunt*
van het mengsel

-16 °C

Koudebescherming**
van het mengsel

-18 °C

* Vlokvormingspunt

** Koudebescher-
ming

Vanaf deze temperatuur ontstaan de
eerste ijskristallen in de brijnvloeistof.

Bij deze temperatuur is de helft van
het vloeistofvolume hard geworden;
er is ijsmassa.

▶ Controleer de mengverhouding van de brijnvloeistof.

– Werkmateriaal: Refractometer

Bij bijzondere vereisten zijn voor de warmtebronnen bodem
en grondwater ook de volgende warmteoverdrachtsvloeistof-
fen toegestaan door Vaillant:

– Waterachtige oplossing met 33% ± 1% vol. propyleengly-
col
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6.2.2 Buitenste deel van het brijncircuit vullen en
ontluchten

66

6448

56 70 72

626361 A

B

C

D

6733

KP

71

42a

65

33 Vuilfilter

42a Veiligheidsklep

48 Manometer

56 Warmtepompbrijnvulsta-
tion

61 Afsluitklep

62 Afsluitklep

63 Afsluitklep

64 Afsluitklep

65 Brijnopvangbak

66 Brijnreservoir

67 Vulpomp

70 Afsluitklep

71 Brijn-membraanexpan-
sievat

72 Afsluitklep

A Van warmtebron naar
de warmtepomp (brijn
warm)

B Van warmtepomp naar
de warmtebron (brijn
koud)

C Van warmtebron naar
de warmtepomp (brijn
warm)

D Van warmtepomp naar
de warmtebron (brijn
koud)

KP Brijncircuitpomp

1. Monteer de vuilfilter (33) in de drukleiding.

2. Sluit de drukleiding van de vulpomp (67) op de afsluit-
klep (70) aan.

3. Sluit de afsluitkleppen (63) en (64).

4. Sluit een in de brijnvloeistof mondende slang aan het
afsluitventiel (61) aan.

5. Open de afsluitkleppen (61) en (70).

6. Vul de brijnvloeistof met behulp van de vulpomp uit het
brijnreservoir (66) in het brijncircuit.

7. Laat de vulpomp minstens 10 minuten lopen om een
voldoende vulling en spoeling te bereiken, en tot uit
de slang aan de afsluitklep (61) brijnvloeistof zonder
toevoeging van lucht stroomt.

8. Sluit de afsluitklep (70).

9. Schakel de vulpomp uit en sluit de afsluitklep (61).

10. Verwijder de slangen van de afsluitkleppen (61) en
(70).

11. Laat de afsluitkleppen (63) en (64) gesloten.
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6.2.3 Binnenste deel van het brijncircuit vullen en ontluchten

66

6448

56 70 72

626361 A

B

C

D

67

33 KP37

71

42a

65

33 Vuilfilter

37 Automatische luchtafscheider

42a Veiligheidsklep

48 Manometer

56 Warmtepompbrijnvulstation

61 Afsluitklep

62 Afsluitklep

63 Afsluitklep

64 Afsluitklep

65 Brijnopvangbak

66 Brijnreservoir

67 Vulpomp

70 Afsluitklep

71 Brijn-membraanexpansievat

72 Afsluitklep

A Van warmtebron naar de warmtepomp (brijn warm)

B Van warmtepomp naar de warmtebron (brijn koud)

C Van warmtebron naar de warmtepomp (brijn warm)

D Van warmtepomp naar de warmtebron (brijn koud)

KP Brijncircuitpomp

1. Monteer de vuilfilter (33) in de drukleiding.

2. Sluit de drukleiding van de vulpomp (67) op de afsluitklep (62) aan.

3. Sluit de afsluitkleppen (63) en (64).

4. Sluit een in de brijnvloeistof mondende slang aan de afsluitklep (72) aan.

5. Open de afsluitkleppen (62) en (72).

Opgelet!
Gevaar voor materiële schade door verkeerde vulrichting!

Wordt de brijnpomp tegen de stromingsrichting in gevuld, dan kan dit tot een turbine-effect met bescha-
diging van de pompelektronica leiden.

▶ Zorg ervoor dat het vullen van de brijnpomp in de stromingsrichting plaatsvindt.

6. Vul de brijnvloeistof met behulp van de vulpomp uit het brijnreservoir (66) in het brijncircuit.

7. Laat de vulpomp minstens 10 minuten lopen om een voldoende vulling en spoeling te bereiken, en tot uit de slang aan
de afsluitklep (72) brijnvloeistof zonder toevoeging van lucht stroomt.

8. Sluit de afsluitklep (62).

9. Schakel de vulpomp uit en sluit de afsluitklep (72).

10. Verwijder de slangen van de afsluitkleppen (62) en (72).

11. Laat de afsluitkleppen (63) en (64) gesloten.
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6.2.4 Compleet brijncircuit in één bewerking vullen en ontluchten

66

6448

56 70 72

626361
33

67

A

B

C

D

KP37

71

42a

65

33 Vuilfilter

37 Automatische luchtafscheider

42a Veiligheidsklep

48 Manometer

56 Warmtepompbrijnvulstation

61 Afsluitklep

62 Afsluitklep

63 Afsluitklep

64 Afsluitklep

65 Brijnopvangbak

66 Brijnreservoir

67 Vulpomp

70 Afsluitklep

71 Brijn-membraanexpansievat

72 Afsluitklep

A Van warmtebron naar de warmtepomp (brijn warm)

B Van warmtepomp naar de warmtebron (brijn koud)

C Van warmtebron naar de warmtepomp (brijn warm)

D Van warmtepomp naar de warmtebron (brijn koud)

KP Brijncircuitpomp

1. Monteer de vuilfilter (33) in de drukleiding.

2. Sluit de drukleiding van de vulpomp (67) op de afsluitklep (62) aan.

3. Sluit de afsluitkleppen (63), (70) en (64).

4. Sluit een in de brijnvloeistof mondende slang aan de afsluitklep (62) aan.

5. Open de afsluitklep (64).

6. Open de afsluitkleppen (62) en (72).

Opgelet!
Gevaar voor materiële schade door verkeerde vulrichting!

Wordt de brijnpomp tegen de stromingsrichting in gevuld, dan kan dit tot een turbine-effect met bescha-
diging van de pompelektronica leiden.

▶ Zorg ervoor dat het vullen van de brijnpomp in de stromingsrichting plaatsvindt.

7. Vul de brijnvloeistof met behulp van de vulpomp uit het brijnreservoir (66) in het brijncircuit.

8. Laat de vulpomp minstens 10 minuten lopen om een voldoende vulling en spoeling te bereiken, en tot uit de slang aan
de afsluitklep (61) brijnvloeistof zonder toevoeging van lucht stroomt.

9. Sluit de afsluitklep (62).

10. Schakel de vulpomp uit en sluit de afsluitklep (61).

11. Verwijder de slangen van de afsluitkleppen (61) en (62).

12. Laat de afsluitkleppen (63) en (64) gesloten.
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6.2.5 Druk in het brijncircuit opbouwen

1. Sluit de drukleiding van de vulpomp (67) op de afsluit-
klep (62) aan.

2. Open de afsluitklep (63) en eventueel (64).

3. Zet het brijncircuit met de vulpomp onder druk.

Aanwijzing

Voor een perfecte werking van het brijncircuit
is een vuldruk van 0,15 MPa (1,5 bar) ver-
eist. De veiligheidsklep opent bij 0,3 MPa (3
bar).

4. Lees de druk aan de manometer af.

– Bereik werkdruk brijnvloeistof: 0,10 … 0,20 MPa
(1,00 … 2,00 bar)

5. Bouw de druk in het brijncircuit op door met de vulpomp
via het openen van de afsluitklep (62) brijnvloeistof bij
te vullen.

6. Verminder evt. de druk in het brijncircuit door het afsluit-
ventiel (61) te openen en zo brijnvloeistof af te tappen.

7. Controleer de vuldruk van het brijncircuit op het display
van de warmtepomp.

8. Herhaal evt. de procedure.

9. Verwijder beide slangen aan de kleppen (61) en (62).

10. Voer een bijkomende ontluchting na de ingebruikne-
ming van de warmtepomp uit.

11. Voorzie het reservoir met de resterende brijnvloeistof
volgens de gegevens van het type van de brijnvloeistof
en de ingestelde concentratie.

12. Geef het reservoir met de resterende brijnvloeistof aan
de gebruiker door om te bewaren. Wijs de gebruiker
op het gevaar voor brandwonden bij de omgang met
brijnvloeistof.

6.3 Zo nodig boiler vullen

1. Open de koudwaterleiding naar een aangesloten boiler.

2. Open een warmwaterkraan.

3. Sluit de warmwaterkraan zodra water naar buiten komt.

4. Open daarna ook alle andere warmwaterkranen tot
water naar buiten komt, en sluit ze dan opnieuw.

7 Elektrische installatie

Gevaar!
Levensgevaar door elektrische schok
door ondeskundige elektrische installa-
tie!

▶ Voer de elektrische installatie alleen uit
als u een opgeleide installateur bent.

▶ Voer de beschreven installatiewerkzaam-
heden vakkundig uit.

Gevaar!
Levensgevaar door elektrische schok
door functieloze aardlekschakelaar!

Aardlekschakelaars kunnen in bepaalde ge-
vallen functieloos zijn.

▶ Wanneer voor het waarborgen van een
genormeerde personen- en brandbe-
scherming aardlekschakelaars vereist
zijn, gebruik dan pulsstroomgevoelige
aardlekschakelaars type A of aardlek-
schakelaars gevoelig voor gelijk- en wis-
selstroom type B.

Verkeerde scheidingsvoorziening

Juiste scheidingsvoorziening

Opgelet!
Gevaar voor materiële schade door ontoe-
reikende elektrische scheidingsinrichting

De elektrische aansluiting moet via een drie-
polig uitschakelende scheidingsinrichting (ter
plekke) met minstens 3 mm contactopening
(bijv. installatieautomaat) kunnen worden uit-
geschakeld.

▶ Zorg ervoor dat er ter plekke een schei-
dingsinrichting met gekoppelde zeke-
ringen aanwezig is die bij het uitvallen
van een zekering alle andere zekeringen
eveneens uitschakelt.

▶ Neem de technische aansluitvoorwaarden voor aanslui-
ting van het laagspanningsnet van de elektriciteitsleve-
rancier in acht.
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▶ Bepaal de vereiste dwarsdoorsnede van de geleiders
aan de hand van de in de technische gegevens vermelde
waarden voor het maximale ontwerpvermogen.

▶ Houd in elk geval rekening met de installatievoorwaarden
(bij de klant).

▶ Sluit het product via een vaste aansluiting en een schei-
dingsinrichting met minstens 3 mm contactopening (bijv.
zekeringen of vermogensschakelaar) aan.

▶ Installeer de scheidingsvoorziening in de onmiddellijke
omgeving van de warmtepomp.

▶ Sluit het product voor de stroomvoorziening overeenkom-
stig het typeplaatje aan op een eenfase-netwerk van 230
V of een driefasen draaistroomnet van 400 V met een
nul- of aardleiding, met naleving van de fasen.

▶ Beveilig de aansluiting met precies de waarden die in de
technische gegevens vermeld staan.

▶ Installeer een externe, door de klant te plaatsen CV-
pomp (hoogefficiënte pomp). Sluit de stuurleiding aan
op de warmtepomp.

▶ Installeer een externe, door de klant te plaatsen brijncir-
cuitpomp (hoogefficiënte pomp). Sluit de stuurleiding aan
op de warmtepomp.

▶ Wanneer de elektriciteitsleverancier ter plaatse voor-
schrijft dat de warmtepomp gestuurd moet worden via
een blokkeersignaal, monteert u een overeenkomstige,
door de leverancier goedgekeurde contactschakelaar.

▶ Zorg ervoor dat de maximale kabellengte van de voeler-
kabels, bijv. van de VRC DCF-ontvanger, niet meer van
50 m bedraagt.

▶ Leg aansluitleidingen met netspanning en voeler- of bus-
leidingen vanaf een lengte van 10 m apart. Minimumaf-
stand laagspannings- en netspanningskabel bij kabel-
lengte > 10 m: 25 cm. Is dit niet mogelijk, gebruik dan
een afgeschermde kabel. Leg het scherm aan een kant
op de plaat van de schakelkast van het product.

▶ Gebruik vrije klemmen van de warmtepomp niet als
steunklemmen voor de verdere bedrading.

30 mm max.

1 2

1 Aansluitdraden 2 Isolatie

▶ Ontmantel de buitenste omhulling van flexibele leidingen
slechts maximaal 3 cm.

▶ Bevestig de aders in de aansluitklemmen.

7.1 Schakelkast

7.1.1 Schakelkast VWS 220/3 - 300/3

PE

L1 L2 L3

T1 T2 T3

A1 A2

L1 L2 L3

T1 T2 T3

A1 A2

L1 L2 L3

T1 T2 T3

A1 A2

A1

L1 L2 L3

T1 T2 T3

A2

1 2

34

109

5678

1 Trekontlastingen

2 Aansluitklemmen
stroomvoorziening en
stuursignalen verwar-
mings- en brijncircuit en
ext. alarmuitgang

3 Aanloopstroombegren-
zer

4 Led groen spannings-
voeding

5 Bescherming voor elek-
trische hulpverwarming

6 Veiligheidsbescherming
compressor

7 Aanstuurbescherming
compressor

8 Bescherming aanloop-
stroombegrenzer

9 Printplaat thermostaat

10 Klemmenstrook voor
sensoren en externe
componenten
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7.1.2 Schakelkast VWS 380/3 - 460/3

PE
A1

L1 L2 L3

T1 T2 T3

A2
L1 L2 L3

T1 T2 T3

A1 A2

1 2

34

98

567

1 Trekontlastingen

2 Aansluitklemmen
stroomvoorziening en
stuursignalen verwar-
mings- en brijncircuit en
ext. alarmuitgang

3 Aanloopstroombegren-
zer

4 Leds: groen = span-
ningsvoeding, geel =
compressormotor, rood
= weergave storing

5 Vervangende zekering
aanloopstroombegren-
zer

6 Veiligheidsbescherming
compressor

7 Bescherming voor elek-
trische hulpverwarming

8 Printplaat thermostaat

9 Klemmenstrook voor
sensoren en externe
componenten

7.2 Stroomvoorziening tot stand brengen

1. Breng de leiding(en) van de stroomvoorziening door de
kabeldoorvoer boven de buisaansluitingen.

2. Leid de kabels door de passende trekontlastingen en
naar de klemmen van de klemmenlijst.

3. Voer de aansluitbedrading uit volgens de hierna afge-
beelde aansluitschema's.

4. Draai de trekontlastingen vast.

7.2.1 Niet-geblokkeerde stroomvoorziening 3 N
PE 400 V (elektrisch schema 1)

L3 L2 L1NPE L3N
PE L2 L1L3N

+ +

400 V
50 Hz

L3 L2 L1NPE

1 2 3

4

1 Pomp (brijnpomp)

2 Compressor

3 Thermostaat

4 Hoofdnetaansluiting

Deze bedrading komt overeen met de toestand bij levering.
Het product wordt met een enkel stroomtarief (één verbruiks-
meter) aangesloten op het voedingsnet.

▶ Sluit de permanente, niet-geblokkeerde stroomvoorzie-
ning aan op de hoofdnetaansluiting (4).

7.2.2 Dubbele voeding warmtepomptarief 3 N PE
400 V (elektrisch schema 2)

L3 L2 L1NPE LNPEL3N
PE L2 L1L3N

400 V
50 Hz

1

+

2

230 V
50 Hz

6

3

4 5

S S

1 Compressor

2 Thermostaat

3 Brijnpomp

4 Hoofdnetaansluiting

5 Netaansluiting bijko-
mende stroomverbrui-
kers (thermostaat, pom-
pen enz.)

6 Overbruggingsleidingen

In dit geval wordt de warmtepomp met twee stroomtarieven
(twee verbruiksmeters) bedreven.

Een permanente, niet-geblokkeerde stroomvoorziening stelt
het bedrijf van de bijkomende stroomverbruikers (thermo-
staat (2), pompen (3) enz.) van de warmtepomp via een ei-
gen stroommeter veilig.

De extra, vergrendelbare stroomvoorziening voor de com-
pressor (1) vindt plaats via een tweede stroomteller en kan
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door de elektriciteitsleverancier tijdens piekuren onderbro-
ken worden. De duur en frequentie van de uitschakeling wor-
den bepaald door, of moet worden overeengekomen met de
elektriciteitsleverancier.

▶ Verwijder de in de fabriek geïnstalleerde overbruggings-
leidingen (6).

▶ Sluit de permanente, niet-geblokkeerde stroomvoorzie-
ning aan op de netaansluiting van de bijkomende stroom-
verbruikers (5).

▶ Sluit de vergrendelbare stroomvoorziening aan op de
hoofdnetaansluiting (4).

▶ Sluit het contact van de ontvanger van het afstandsbe-
dieningssignaal aan op klem 13 EVU (energiebedrijf).

7.2.3 Externe CV-pomp aansluiten

1

GND
0…10 V

SELV

765 8321 4

2

L3 L2 L1NPEE E

1 Externe CV-pomp stuur-
leiding

2 Aansluiting stuurleiding
externe CV-pomp

▶ Installeer een externe, door de klant te plaatsen CV-
pomp (hoogefficiënte pomp).

▶ Op de plaats van de klant moet gezorgd worden voor een
spanningsvoeding van 230 V en de geschikte beveiliging.

▶ Sluit de stuurleiding 0 - 10 V (1) aan op de klemmen (2).

▶ Wanneer in de hoogefficiënte pomp een bedrijfsmeldcon-
tact op SELV-niveau ter beschikking staat, verwijdert u
de brug tussen de klemmen 3-4 en sluit u het bedrijfs-
meldcontact daar aan.

7.2.4 Externe brijnpomp aansluiten

L3 L2 L1NPE

GND
0…10 V

SELV

E E321 4 765 8

1

2

1 Externe brijnpomp
stuurleiding

2 Aansluiting stuurleiding
externe brijnpomp

▶ Installeer een externe, door de klant te plaatsen brijn-
pomp (hoogefficiënte pomp).

▶ Op de plaats van de klant moet gezorgd worden voor een
spanningsvoeding van 230 V en de geschikte beveiliging.

▶ Sluit de stuurleiding 0 - 10 V (1) aan op de klemmen (2).

▶ Wanneer in de hoogefficiënte pomp een bedrijfsmeldcon-
tact op SELV-niveau ter beschikking staat, verwijdert u
de brug tussen de klemmen 7-8 en sluit u het bedrijfs-
meldcontact daar aan.

7.2.5 Externe elektrische hulpverwarming
aansluiten (optioneel)

E E
PE L2 L1L3N

L3 L2 L1NPEL3 L2 L1NPE

400 V
3 x 13 A

2

400 V
50 Hz

1

4 3

1 Spanningsvoeding elek-
trische hulpverwarming

2 Spanningsvoedingslei-
ding elektrische hulp-
verwarming

3 Aansluiting elektrische
hulpverwarming

4 Aansluiting spannings-
voeding elektrische
hulpverwarming

▶ Sluit de spanningsvoeding voor de elektrische hulpver-
warming (1) aan op de klemmen (4).

▶ Sluit de aansluitleiding van de elektrische hulpverwar-
ming (max. 3 x 3 kW (3 x 13 A))(2) zelf op de klemmen
(3) aan.
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▶ Beveilig de elektrische hulpverwarming via een door de
klant te plaatsen, niet zelfstandig terugstellende, aan alle
polen uitschakelende veiligheidstemperatuurbegrenzer.

7.2.6 Maximaalthermostaat aansluiten (niet-
geblokkeerde stroomvoorziening)

S SLNPEN L3
PE L2 L1L3N

T

1

2

1 2 N PE

1 Maximaalthermostaat
aansluitleiding

2 Overbruggingsleiding

Bij gebruik van een rechtstreeks gevoede vloerverwarming
is een maximaalthermostaat (door de klant te plaatsen) ver-
plicht.

De thermostaat geeft bij uitschakeling door de maximaalther-
mostaat de storing F.91 aan.

▶ Verwijder de overbruggingsleidingen (2) aan de klemmen
L/L3.

▶ Sluit de maximaalthermostaat (1) aan op de klemmen N
en L.

7.2.7 Maximaalthermostaat aansluiten (dubbele
voeding)

PE L2 L1L3N
L3 L2 L1NPE LNPEN L3

T

3

+230 V
50 Hz

4

1 2

S S

1 Thermostaat

2 Pomp

3 Aansluitleiding maxi-
maalthermostaat

4 Overbruggingsleidingen

Bij gebruik van een rechtstreeks gevoede vloerverwarming
is een maximaalthermostaat (door de klant te plaatsen) ver-
plicht.

De thermostaat geeft bij uitschakeling door de maximaalther-
mostaat de storing F.91 aan.

▶ Verwijder de overbruggingsleidingen (4) aan de klemmen
L/L3 en N/N.

▶ Bouw een maximaalthermostaat (3) zo in de niet-geblok-
keerde stroomvoorziening met normaal tarief voor de bij-
komende stroomverbruikers (thermostaat, pomp enz.) in
dat hij de stroomgeleider onderbreekt.

▶ Sluit de maximaalthermostaat aan op de klemmen N en
L.

7.2.8 Externe brondrukschakelaar aansluiten

1 2 N PELNPEL3N
PE L2 L1L3N

S S

1

p

2

1 Aansluitleiding bron-
drukschakelaar

2 Overbruggingsleiding

In sommige gevallen, bijv. in drinkwaterbeschermingsgebie-
den, schrijven de plaatselijke autoriteiten de installatie van
een brondrukschakelaar voor, die het koelcircuit uitschakelt
wanneer de druk in het brijncircuit daalt tot onder een be-
paalde waarde. De thermostaat geeft bij uitschakeling door
de brondrukschakelaar de storing F.91 aan.

▶ Verwijder de overbruggingsleiding (2).

▶ Sluit een externe brondrukschakelaar (1) aan op de
klemmen SS.

7.2.9 Externe alarmmelder aansluiten

L3 L2 L1NPEE E321 4 765 8

230 V

1

2

L3 L2 L1NPE

1 Aansluitleiding alarm-
melder

2 Aansluiting alarmuit-
gang
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Wanneer er een storing is in de warmtepomp, dan is er aan
de klem van de alarmuitgang een spanning van 230 V.

Het alarm wordt geactiveerd:

– na 5 minuten bij storingen met tijdelijke uitschakeling

– onmiddellijk bij storingen met permanente uitschakeling

Wanneer de spanningsvoeding van de elektronica van de
warmtepomp onderbroken is, is er ook aan de klem van de
alarmuitgang geen spanning. De maximale stroomsterkte
van de alarmmelder mag niet hoger zijn dan 0,3 A.

▶ Sluit een externe alarmmelder (1) aan op de klemmen
EE.

7.2.10 Externe 3-wegbrijnmengklep koeling
aansluiten

Geldigheid: CV-installaties met externe, passieve koeling

S SLNPEL3N
PE L2 L1L3N

1 2 N PE

Umax = 230V
Imax = 2 A

1

2

1 Aansluitleiding externe
brijnmengklep koeling

2 Aansluiting brijnmeng-
klep koeling

▶ Wanneer u de optionele externe passieve koeling instal-
leert, dan sluit u de externe, door de klant de plaatsen 3-
wegbrijnmengklep koeling (1) op de klemmen (2) aan.



Elektrische installatie 7

0020202611_00 Warmtepomp Installatie- en onderhoudshandleiding 29

7.3 Printplaat thermostaat

De maximale stroom van alle op de printplaat van de thermostaat aangesloten actuators/verbruikers mag niet groter zijn dan
4 A.

Aansluitgrens per aangesloten actuator/verbruiker: Imax = 2 A, Umax = 230 V

1
N L

2
N L

3
N L

4
N L

5
N L

SCH
2 1

6
N L

7
2 1

8
N L

ASB
2 1

L N
SK2-P

L N
 ZP

L N
 ZH

L N
HK2-PLP/UV1

ZuAufN
HK2

ZuAufN 1 2
VF2

1 2
RF1

1 2
VF1

1 2
SP

- +
BUS

1 2
EVU

1 2
1xZPDCF/AF

DCF OT AF

F2(F501)

F1
X24

15

16

20

1 2 4 63 5 7 8 9 11 12 13 14

25262728293031323334

22

24

21

17

18

19

23

10

1 [ZH] Externe elektrische hulpverwarming

2 [LP/UV 1] Externe 3-wegomschakelklep verwar-
ming/boilerlading voor warmwaterbereiding

3 [ZP] Circulatiepomp warm water

4 [SK2-P] Bij externe passieve koeling: brijnpomp
koeling en omschakelklep verwarming/koeling

5 [HK2-P] Externe tweede CV-pomp

6 [HK2] Externe tweede 3-wegomschakelklep of 3-
wegmengklepventiel (afhankelijk van hydraulisch
schema)

7 [VF2] Externe aanvoertemperatuurvoeler

8 [RF1] Retourtemperatuurvoeler buffervat

9 [VF1] Aanvoertemperatuurvoeler buffervat

10 [SP] Temperatuursensor warmwaterboiler

11 [BUS] eBUS

12 [DCF/AF] DCF-signaal + buitentemperatuursensor

13 [EVU] Aansluiting voor relaiscontact van de ont-
vanger van het afstandsbedieningssignaal van de
elektriciteitsleverancier; open: werking compressor
toegestaan, gesloten: werking compressor geblok-
keerd

14 [1xZP] Contact voor eenmalige vraag van de circula-
tiepomp, bijv. via externe taster

15 eBUS/vrDIALOG 810/2

16 Controle-led spanningsvoeding (brandt groen wan-
neer OK)

17 Zekering F2 T4 A/250 V voor printplaat thermostaat

18 Stuursignaal CV-pomp

19 Stuursignaal brijnpomp

20 Zekering F1 T4 A/250 V voor brijnpomp

21 Toezicht fasevolgorde compressor

22 Gezamenlijke stekker temperatuursensoren

23 eBUS-stekker thermostaat (signaal en spannings-
voeding)

24 Gezamenlijke stekker druksensoren

25 [ASB] Aanloopstroombegrenzer (enkel VWS 220 en
VWS 300)

26 [8] Bescherming compressor

27 [7] Interne hoge- en lagedrukschakelaar

28 [6] (niet aangesloten)

29 [SCH] Accessoire brondrukschakelaar aan aansluit-
blok

30 [5] Brijnpomp

31 [4] Spanningsvoeding printplaat thermostaat

32 [3] Externe CV-pomp aan aansluitblok

33 [2] vrij

34 [1] Aansturing 3-wegbrijnmengklep koeling (op aan-
sluitblok)
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7.4 Meegeleverd accessoire op de elektronica
aansluiten

1. Sluit het meegeleverde accessoire aan op de printplaat
van de thermostaat volgens de bijgevoegde installatie-
handleidingen.

2. Voer de bedrading uit. (→ Pagina 30)

7.4.1 Meegeleverd accessoire voor hydraulisch
schema 1 aansluiten

1. Sluit een VRC DCF-ontvanger met buitentemperatuur-
voeler aan.

2. Sluit een aanvoertemperatuurvoeler VF2 aan.

7.4.2 Meegeleverd accessoire voor hydraulisch
schema 2 aansluiten

1. Sluit een VRC DCF-ontvanger met buitentemperatuur-
voeler aan.

2. Sluit een aanvoertemperatuurvoeler VF2 aan.

3. Sluit een aanvoertemperatuurvoeler VF1 buffervat aan.

4. Sluit een retourtemperatuurvoeler RF1 buffervat aan.

7.4.3 Meegeleverd accessoire voor hydraulisch
schema 3 aansluiten

1. Sluit een VRC DCF-ontvanger met buitentemperatuur-
voeler aan.

2. Sluit een aanvoertemperatuurvoeler VF2 aan.

3. Sluit een boilertemperatuursensor SP boiler aan.

7.4.4 Meegeleverd accessoire voor hydraulisch
schema 4 aansluiten

1. Sluit een VRC DCF-ontvanger met buitentemperatuur-
voeler aan.

2. Sluit een aanvoertemperatuurvoeler VF2 aan.

3. Sluit een boilertemperatuursensor SP boiler aan.

4. Sluit een aanvoertemperatuurvoeler VF1 buffervat aan.

5. Sluit een retourtemperatuurvoeler RF1 buffervat aan.

7.4.5 Meegeleverd accessoire voor hydraulisch
schema 10 aansluiten

1. Sluit een VRC DCF-ontvanger met buitentemperatuur-
voeler aan.

2. Sluit een aanvoertemperatuurvoeler VF2 aan.

3. Sluit een boilertemperatuursensor SP boiler aan.

4. Sluit een aanvoertemperatuurvoeler VF1 buffervat aan.

5. Sluit een retourtemperatuurvoeler RF1 buffervat aan.

7.5 Bedrading uitvoeren

Opgelet!
Risico op materiële schade door ondes-
kundige installatie!

Netspanning aan verkeerde klemmen en
stekkerklemmen kan de elektronica kapot
maken.

▶ Sluit aan de klemmen eBUS (+/−) geen
netspanning aan.

▶ Klem de netaansluitkabel uitsluitend op de
daarvoor gemarkeerde klemmen aan!

1. Voer de aansluitleidingen van de aan te sluiten compo-
nenten door de kabeldoorvoer links op de achterzijde
van het product.

2. Gebruik de kabelgoot op de bovenkant van het product.

3. Gebruik de snoerontlastingen.

4. Verkort de aansluitleidingen indien nodig.

30 mm max.

5. Om kortsluitingen bij het per ongeluk loskomen van een
draad te vermijden, ontmantelt u de buitenste omhulling
van flexibele leidingen slechts maximaal 30 cm.

6. Zorg ervoor dat de isolatie van de binnenste draden
tijdens het ontmantelen van de buitenste omhulling niet
beschadigd wordt.

7. Isoleer de binnenste draden slechts zodanig dat goede,
stabiele verbindingen tot stand gebracht kunnen wor-
den.

8. Om kortsluitingen door losse draden te vermijden, dient
u de geïsoleerde einden van de draden van draadeind-
hulzen te voorzien.

9. Schroef de betreffende stekker aan de aansluitleiding.

10. Controleer of alle draden mechanische vast in de stek-
kerklemmen van de stekker zitten. Corrigeer evt.

11. Steek de stekker in de bijbehorende stekkerplaats van
de printplaat.

7.6 VR 10 installeren

De standaardvoeler VR 10 is zo uitgevoerd dat hij naar
keuze in verschillende posities gemonteerd kan worden:

– als dompelvoeler, bijv. als boilertemperatuurvoeler in een
dompelhuls

– als aanvoertemperatuurvoeler in een open verdeler

– als aanlegvoeler aan de aanvoer of retour.

Met de bijgeleverde spanband kunt u de voeler ook als aan-
legvoeler aan de aanvoer of retour bevestigen.

▶ Installeer de standaardvoeler VR 10 overeenkomstig de
vereisten van het voorbeeld van het hydraulisch schema
en sluit hem op de betreffende klemmen van de print-
plaat van de thermostaat aan.

▶ Wanneer u VR 10 installeert als aanlegvoeler, isoleer
dan het geheel buis-voeler.
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7.7 VRC DCF installeren

De meegeleverde VRC DCF-ontvanger moet altijd geïnstal-
leerd worden, ook wanneer reeds een andere DCF-ontvan-
ger aanwezig is. Die kan niet gebruikt worden voor de warm-
tepomp. Dit geldt ook voor installaties met configuratie met
vaste waarden en systemen met busmodulaire regelinrich-
ting VRC 620/630.

Wordt de bijgeleverde VRC DCF-ontvanger met buitentem-
peratuursensor niet geïnstalleerd, dan wordt op het display
van de bedieningsconsole een temperatuur van -60 °C weer-
gegeven. Een correcte regeling van de aanvoertemperatuur
en de externe elektrische hulpverwarming is niet mogelijk. Er
wordt geen waarschuwingsmelding in het foutgeheugen be-
waard.

Een speciale oplossing met externe buitentemperatuursen-
sor VRC 693 is vereist als bijv. alleen radio-ontvangst op een
zonnige installatieplaats voorhanden is.

▶ Monteer de VRC DCF-ontvanger volgens de bijgeleverde
montagehandleiding.

▶ Sluit de bijgeleverde VRC DCF-ontvanger met buitentem-
peratuursensor aan op de printplaat van de thermostaat,
zoals getoond op de afbeelding links.

▶ Sluit als alternatief de speciale oplossing met externe
buitentemperatuursensor VRC 693 aan op de printplaat
van de thermostaat, zoals weergegeven op de afbeelding
rechts.

7.8 Vereiste toebehoren installeren

7.8.1 Nodig accessoire voor hydraulisch
schema 1 en 3 aansluiten

1. Monteer een maximaalthermostaat.

2. Sluit de maximaalthermostaat voor niet-geblokkeerde
stroomvoorziening (→ Pagina 27)of voor dubbelstroom-
voorziening (→ Pagina 27) aan.

3. Monteer een externe CV-pomp in de aanvoer.

4. Sluit de externe CV-pomp aan. (→ Pagina 26)

5. Monteer een externe brijnpomp in het brijncircuit van de
warmtebron naar de warmtepomp (brijn warm).

6. Sluit de externe brijnpomp aan. (→ Pagina 26)

7. Extra voor hydraulisch schema 3: monteer een externe
omschakelklep verwarming/boilerlading.

8. Sluit de externe omschakelklep verwarming/boilerlading
aan op klem LP/UV1.

7.8.2 Nodig accessoire voor hydraulisch
schema 2 en 4 aansluiten

1. Monteer een maximaalthermostaat.

2. Sluit de maximaalthermostaat voor niet-geblokkeerde
stroomvoorziening (→ Pagina 27)of voor dubbelstroom-
voorziening (→ Pagina 27) aan.

3. Monteer een externe CV-pomp in het buffercircuit.

4. Sluit de externe CV-pomp aan. (→ Pagina 26)

5. Monteer een externe brijnpomp in het brijncircuit van de
warmtebron naar de warmtepomp (brijn warm).

6. Sluit de externe brijnpomp aan. (→ Pagina 26)

7. Monteer een tweede externe CV-pomp in het verwar-
mingscircuit.

8. Sluit de tweede externe CV-pomp aan op klem HK2-P.

9. Monteer een extern, motorgestuurd 3-wegmengklep-
ventiel.

10. Sluit het externe, motorgestuurde 3-wegmengklepven-
tiel aan op klem HK2.

11. Extra voor hydraulisch schema 4: monteer een externe
omschakelklep verwarming/boilerlading.

12. Sluit de externe omschakelklep verwarming/boilerlading
aan op klem LP/UV1.

7.8.3 Nodig accessoire voor hydraulisch
schema 10 aansluiten

1. Monteer een maximaalthermostaat.

2. Sluit de maximaalthermostaat voor niet-geblokkeerde
stroomvoorziening (→ Pagina 27)of voor dubbelstroom-
voorziening (→ Pagina 27) aan.

3. Monteer een externe CV-pomp in het buffercircuit.

4. Sluit de externe CV-pomp aan. (→ Pagina 26)

5. Monteer een externe brijnpomp in het brijncircuit van de
warmtebron naar de warmtepomp (brijn warm).

6. Sluit de externe brijnpomp aan. (→ Pagina 26)

7. Monteer een tweede externe CV-pomp in het verwar-
mingscircuit.

8. Sluit de tweede externe CV-pomp aan op klem HK2-P.

9. Monteer een extern, motorgestuurd 3-wegmengklep-
ventiel.

10. Sluit het externe, motorgestuurde 3-wegmengklepven-
tiel aan op klem HK2.

11. Monteer een externe omschakelklep verwar-
ming/boilerlading.

12. Sluit de externe omschakelklep verwarming/boilerlading
aan op klem LP/UV1.

13. Monteer twee externe omschakelkleppen verwar-
ming/koeling en een externe tweede brijncircuitpomp
koeling in het brijncircuit.

14. Sluit beide externe omschakelkleppen verwar-
ming/koeling en de externe tweede brijncircuitpomp
koeling aan op klem SK2-P.

15. Monteer een externe 3-wegbrijnmengklep koeling in het
brijncircuit.

16. Sluit de externe 3-wegbrijnmengklep koeling aan.
(→ Pagina 28)
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7.9 Externe warmtebron aansluiten (optioneel)

U kunt een beschikbare externe warmtebron gebruiken als
extra verwarming.

Aanwijzing

Bij aansluiting van een externe warmtebron is
geen legionellabeveiliging van de boiler mogelijk.

7.9.1 Externe warmtebron met eBUS-interface
aansluiten

1. Installeer in de externe warmtebron de buskoppelaar
VR 32.

2. Sluit de eBUS-kabel van de buskoppelaar VR 32 aan
op de eBUS-interface op de printplaat van de thermo-
staat van de warmtepomp.

3. Stel na ingebruikneming de hydraulische koppeling van
de externe warmtebron in als extra verwarming (menu
A3).

7.9.2 Externe warmtebron zonder eBUS-interface
aansluiten

1

1. Installeer een scheidingsrelais (1) (accessoire) voor de
warmtebron.

2. Verwijder de aansluitkabel van de klem ZH van de print-
plaat van de thermostaat.

3. Sluit op deze klem de kabel die van het scheidingsrelais
komt aan.

4. Stel na ingebruikneming de hydraulische koppeling van
de externe warmtebron in als extra verwarming (menu
A3).

7.10 vrnetDIALOG of VR 900 installeren

De accessoires vrnetDIALOG en VR 900 kunnen op de
montageplaat onder de afdekstijl van de bedieningsconsole
gemonteerd worden.

De 230 V-voedingskabel kan onder aan de afdekstijl van de
bedieningsconsole geleid worden.

Een Y-kabel voor de eBUS-aansluiting aan de aansluitkabel
van de bedieningsconsole is onderdeel van de levering van
de warmtepomp.

▶ Monteer het accessoire en installeer de aansluitleidingen
ervan met de bijgevoegde installatiehandleiding, voor-
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dat u de afdekstijl van de bedieningsconsole monteert.
(→ Pagina 33)

7.11 Elektrische installatie controleren

1. Voer na afsluiting van de installatie een controle van de
elektrische installatie uit door de tot stand gebrachte
aansluitingen op vastheid en voldoende elektrische
isolatie te controleren.

2. Plaats het deksel van de schakelkast.

7.12 Mantel en bedieningsconsole monteren

1

2

1. Zet beide zijdelen van de mantel (1) en (2) onderaan
in de geleidegroef in het frame van de warmtepomp en
schuif de mantel dan naar achteren.

2. Bevestig de manteldelen met telkens twee schroeven
met platte kop.

3.

3.

2.

1.

1

3. Breng de eBUS-leiding voor de bedieningsconsole door
de opening in het bovendeel van de frontmantel (1).

4. Hang het bovendeel van de frontmantel in het frame en
druk het in de cliphouder.

5. Bevestig het bovendeel van de frontmantel met twee
schroeven.

6. Druk de bedieningsconsole in de cliphouder van de
montageplaat, schroef dan de bedieningsconsole van
achteren vast.

1.

2.

2.

7. Plaats het onderdeel van de frontmantel op het frame
van de warmtepomp.

8. Breng de eBUS-leiding voor de bedieningsconsole door
de opening in de montageplaat van de bedieningscon-
sole.

9. Druk dan de mantel in de cliphouder van de mantels
aan de zijkanten.

10. Schroef de montageplaat van de bedieningsconsole
zoals met beide schroeven aan het bovendeel van de
frontmantel vast.
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11. Sluit de aansluitleiding aan op de bedieningsconsole.

12. Druk de afdekstijl van de bedieningsconsole in de clip-
houder van de montageplaat van de bedieningscon-
sole.

3.
2.

2.

1.

13. Zet de voorste bovenste mantel op de warmtepomp en
bevestig met twee schroeven.

14. Druk de achterste bovenste mantel van de buistoevoer
in de cliphouder.

7.13 Installatie afsluiten

7.13.1 Druk en dichtheid van de installatie
controleren

1. Voer na het afsluiten van de installatie een controle van
de installatie uit.

2. Neem het product met behulp van de bijbehorende ge-
bruiksaanwijzing in gebruik.

3. Controleer de vuldruk en de waterdichtheid van de CV-
installatie.

8 Ingebruikname

8.1 Bedieningsconcept

→ Gebruiksaanwijzing

8.2 Warmtepomp in gebruik nemen

1. Schakel de stroomtoevoer in.

◁ De thermostaat van de warmtepomp controleert
automatisch de juiste fasevolgorde.

2. Wanneer een storingsmelding verschijnt op het display,
dan twee fasen met elkaar.

◁ Wanneer de storing verholpen is, start de warmte-
pomp en de software in de thermostaat wordt geïni-
tialiseerd.

◁ Bij de eerste inbedrijfname en na het terugzetten
naar de fabrieksinstellingen start de thermostaat
steeds met de installatieassistent - menu A1.
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8.3 Installatieassistent doorlopen

Bij de eerste inbedrijfname en na het terugzetten naar de fa-
brieksinstellingen start de thermostaat steeds met de instal-
latieassistent - menu A1.

▶ Stel de gewenste taal in.

▶ Draai aan tot het volgende menu verschijnt.

▶ Doorloop alle menu's van de installatieassistent helemaal
en voer alle vereiste instellingen uit.

8.3.1 Hydraulisch schema selecteren

1. Draai aan tot u het Hydraulisch schema dat bij de
CV-installatie past geselecteerd heeft.

2. Bevestig door te drukken op .

Compo-
nenten
/ Sche-
manr.

1 2 3 4 10

CV
circuit

x x x x x

Buffervat x x x

Boiler x x x

Senso-
ren

AF,
VF2

AF,
VF1,
VF2,
RF1

AF, SP,
VF2

AF, SP,
VF1,
VF2,
RF1

AF, SP,
VF1,
VF2,
RF1

VR 60 niet
toege-
staan

moge-
lijk

niet
toege-
staan

moge-
lijk

vereist

Rege-
lingsprin-
cipe

Ener-
gieba-
lansre-
geling

Re-
geling
ge-
wenste
aan-
voer-
tempe-
ratuur

Ener-
gieba-
lansre-
geling

Re-
geling
ge-
wenste
aan-
voer-
tempe-
ratuur

Re-
geling
ge-
wenste
aan-
voer-
tempe-
ratuur

8.3.2 Elektrisch schema selecteren

1. Draai aan tot u het Elektrisch schema 1 of 2 dat bij
de stroomvoorziening past geselecteerd heeft.

– 1 = Niet-geblokkeerde netvoeding

– 2 = Dubbele voeding warmtepomptarief

2. Bevestig door te drukken op .

8.3.3 Installatieassistent beëindigen

1. Draai aan tot de cursor > rechts van de menu-invoer
Accepteren op Nee staat.

2. Druk op .

◁ De parameter krijgt een donkere achtergrond en
wordt geactiveerd.

3. Draai aan tot Ja verschijnt.

4. Bevestig door te drukken op .

5. Wanneer u de installatieassistent met succes doorlopen
heeft, staat Installatie gereed? op Ja en bevestigt u
door te drukken op .

◁ De installatieassistent wordt gesloten en start bij het
volgende inschakelen van het product niet meer.

◁ De basisweergave verschijnt op het display.

8.3.4 Brijncircuit ontluchten

1. Navigeer naar het menu Installatieassistent A7 → Ge-
reedschap.

2. Zet de invoer Ontluchting Bron op Aan.

– De ontluchting van het brijncircuit moet binnen de
geplande periode van 24 uur gebeuren.

◁ Zolang de ontluchtingsfunctie actie is, wisselt de
brijnpomp tussen 50 min werking en 10 min stil-
stand.

3. Controleer de vuldruk van het brijncircuit op het display
van de warmtepomp.

– Bereik werkdruk brijnvloeistof: 0,10 … 0,20 MPa
(1,00 … 2,00 bar)

Aanwijzing

Voor een perfecte werking van het brijncircuit
is een vuldruk van 0,15 MPa (1,5 bar) ver-
eist. De veiligheidsklep opent bij 0,3 MPa (3
bar).

4. Vul evt. brijn bij.

8.3.5 CV-circuit ontluchten

1. Navigeer naar het menu Installatieassistent A5 → Ge-
reedschap Componenten test 1.

2. Indien voor het ontluchten van het verwarmingscircuit
het handmatig schakelen van de CV-pomp en alle om-
schakelkleppen nodig is, dan zet u de overeenkomstige
invoer in het menu op Aan.

8.3.6 Boiler ontluchten

1. Wanneer een externe boiler is aangesloten, open dan
alle warmwaterkranen in huis.

2. Sluit alle kranen zodra warm water naar buiten stroomt.

8.4 Productfunctie controleren

1. Neem het product met behulp van de bijbehorende ge-
bruiksaanwijzing in gebruik.

2. Navigeer naar het menu D1 → Test.

3. Controleer de CV-functie.

4. Controleer het warmwaterbedrijf.

5. Controleer het koelbedrijf.

9 Aanpassing aan de CV-installatie

9.1 Bedrijfsmodi en handmatig activeerbare
functies

→ Gebruiksaanwijzing
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9.2 Code niveau (bedieningsniveau
installateur) oproepen

1. Navigeer naar het menu 9 in het bedieningsniveau
gebruiker (→ gebruiksaanwijzing).

2. Stel de waarde 1000 (code) in en bevestig door te druk-
ken op .

Overzicht bedieningsniveau, installateur (→ Pagina 47)

Aanwijzing

Wanneer u 15 minuten lang niets invoert,
wordt het Code niveau opnieuw geblok-
keerd.

9.3 Menu's van het codeniveau
(bedieningsniveau installateur)

De installatieassistent wordt bij het eerste inschakelen van
het product gestart. Na het beëindigen van de installatieas-
sistent kunt u via de menu's van het bedieningsniveau instal-
lateur en via vrDIALOG informatie laten weergeven, diagno-
ses uitvoeren en de parameters verder aanpassen.

Menu Toelichting

C Parameters van de warmtepomp-functies
voor verwarmingscircuits instellen

D Warmtepomp in diagnosemodus gebruiken
en testen

I Informatie over instellingen van de warmte-
pomp oproepen

A Installatieassistent oproepen

Overzicht bedieningsniveau, installateur (→ Pagina 47)

Met vrDIALOG instelbare parameters (→ Pagina 57)

9.4 Speciale functie Afwerklaagdroging

Met deze functie kunt u een pas aangebrachte afwerklaag
verwarmen tot ze droog is. De aanvoertemperatuur komt
overeen met een in de thermostaat vastgelegde routine en
is onafhankelijk van de buitentemperatuur. Bei geactiveerde
functie zijn alle gekozen bedrijfsmodi onderbroken.

Dag na de start van de
functie

Gewenste aanvoertemperatuur
voor deze dag

Starttemperatuur 25 °C

1 25 °C

2 30 °C

3 35 °C

4 40 °C

5 – 12 45 °C

13 40 °C

14 35 °C

15 30 °C

16 25 °C

17 – 23 10 °C (vorstbeveiligingsfunctie, pomp
in bedrijf)

24 30 °C

25 35 °C

26 40 °C

Dag na de start van de
functie

Gewenste aanvoertemperatuur
voor deze dag

27 45 °C

28 35 °C

29 25 °C

Op het display worden de bedrijfsmodus met de huidige dag
en de gewenste aanvoertemperatuur getoond. De lopende
dag kan handmatig ingesteld worden.

Tijdens een afwerklaagdroging (bijv. in de wintermaanden)
kan de warmtebron overbelast raken en het herstel ervan
daardoor verslechteren. Activeer bij lage buitentemperaturen
voor een afwerklaagdroging daarnaast ook een externe hulp-
verwarming.

Wanneer het brijncircuit nog niet voltooid is, dan kan de af-
werklaagdroging via de hulpverwarming plaatsvinden.

Bij het opstarten van de functie wordt het tijdstip van de start
opgeslagen. De dagwisseling verloopt precies volgens deze
tijd. Na een uitschakeling/terugkeer van de stroomvoorzie-
ning start de afwerklaagdroging als volgt:

Laatste dag voor uit-
schakeling/terugkeer
van de stroomvoorzie-
ning

Start na terugkeer van de stroom-
voorziening

1 – 15 1

16 16

17 – 23 17

24 – 28 24

29 29

Indien u de afwerklaagdroging niet met de opgegeven tem-
peraturen en/of tijden wenst om te zetten, dan kunt u met
regeling vaste waarde op variabele wijze gewenste aanvoer-
temperaturen opgeven. Let daarbij op de geldige compres-
sorhysterese (instelbaar via vrDIALOG).

9.5 Tijdprogramma's wissen en
fabrieksinstellingen terugzetten

→ Gebruiksaanwijzing

9.6 Product aan de gebruiker opleveren

▶ Plak na de installatie de meegeleverde sticker met het
verzoek de handleiding te lezen in de taal van de gebrui-
ker op de voorkant van het product.

▶ Geef aan de gebruiker uitleg over positie en werking van
de veiligheidsinrichtingen.

▶ Instrueer de gebruiker over de bediening van het product.

▶ Wijs de gebruiker vooral op de veiligheidsvoorschriften
die hij in acht moet nemen.

▶ Informeer de gebruiker over de noodzaak om het product
volgens de opgegeven intervallen te laten onderhouden.

▶ Overhandig de gebruiker alle handleidingen en product-
papieren, zodat hij/zij deze kan bewaren.

▶ Informeer de gebruiker over de voorwaarden voor het
noodbedrijf en de automatische nood-vorstbeveiligings-
functie.
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Aanwijzing

Sommige gebruikers geven de voorkeur aan
de complete uitschakeling van een optionele
elektrische hulpverwarming. Daarom is in de
fabriek door de instelling geen in het menu A3
hydraul. verbinding van de bijstookverwar-
ming geen externe elektrische hulpverwar-
ming verbonden. Bij deze instelling is noch het
noodbedrijf noch de nood-vorstbeveiliging bij
uitvallen van het product mogelijk!

Afhankelijk van de instelling in het menu A3
is de nood-vorstbeveiliging voor CV-bedrijf
en warmwaterbedrijf of enkel voor warmwa-
terbedrijf gegarandeerd. Als in het menu C7
Bijstookverwarming voor Bedrijf CV en
Warmwaterbedrijf geen BE is ingesteld,
wordt het noodbedrijf niet ondersteund. De
nood-vorstbeveiliging is echter toch mogelijk
(wordt automatisch geactiveerd).

10 Verhelpen van storingen

10.1 Foutgeheugen weergeven

Bediening → Gebruiksaanwijzing

Het product beschikt over een foutgeheugen. Daar kunt u de
laatste 20 storingen die opgetreden zijn opvragen in chrono-
logische volgorde.

Het storingsnummer wordt getoond met storingscode, da-
tum/tijd van optreden (wanneer een DCF-sensor is aange-
sloten) en een korte beschrijving van de storing.

Een lijst van de voelerkenwaarden vindt u in de bijlage.

Karakteristieke waarden externe temperatuursensor VR 10
(→ Pagina 65)

Karakteristieke waarden interne temperatuursensoren
(→ Pagina 66)

Karakteristieke waarden buitentemperatuursensor VRC DCF
(→ Pagina 67)

10.2 Foutgeheugen resetten

1. Navigeer naar het menu I4 → Resetten?.

2. Zet Codes overnemen? op Jaen bevestig.

◁ Het product start opnieuw met compressorwerking.

10.3 Storingstypen

Er kunnen storingen optreden met verschillende graad van
belang:

– Storingen met tijdelijke waarschuwingsmelding als gevolg

Het product blijft in werking en wordt niet uitgeschakeld.

– Storingen met tijdelijke uitschakeling als gevolg

Het product wordt tijdelijk uitgeschakeld en start zelfstan-
dig opnieuw op. De storing wordt weergegeven en ver-
dwijnt vanzelf als de oorzaak van de storing niet meer
bestaat of verholpen werd.

– Storingen met permanente uitschakeling als gevolg

De warmtepomp wordt permanent uitgeschakeld. Ze kan
opnieuw gestart worden na het verhelpen van de oorzaak
van de storing en na het resetten van de storing in het
storingsgeheugen.

Overzicht foutcodes (→ Pagina 58)

Daarnaast kunnen nog andere storingen zonder storingsmel-
ding aan het product of de CV-installatie optreden.

Storingen zonder foutmelding (→ Pagina 65)

10.4 Product opnieuw starten

▶ Wanneer de oorzaak van de storing verwijderd is, wis
dan het storingsgeheugen. (→ Pagina 37)

◁ Het product start opnieuw met compressorwerking.

10.5 Noodbedrijf

U kunt instellen dat het product bij uitschakeling met be-
paalde storingsmeldingen tot het verhelpen van de oorzaak
van de storing in een noodbedrijf verder loopt via een ex-
terne hulpverwarming of via een extern verwarmingstoe-
stel. Bij welke storingsmeldingen een noodbedrijf mogelijk
is, haalt u uit het overzicht van de storingscodes.

Voorwaarde voor het noodbedrijf is dat de hydraulische kop-
peling van de hulpverwarming gegarandeerd is en een ge-
koppelde hulpverwarming ook geactiveerd is.

▶ Controleer of in het menu A3 een hulpverwarming niet
geblokkeerd is. De instelling geen (fabrieksinstelling)
blokkeert de nood-vorstbeveiligingsfunctie en het nood-
bedrijf met een hulpverwarming. Indien een externe hulp-
verwarming aangesloten is, kunt u hier WW+CV instel-
len.

▶ Zet voor het noodbedrijf in het menu C7 de parameters
van de bijstookverwarming voor Bedrijf CV en Warmwa-
ter bedrijf op alleenBE.

Bij een storing met permanente uitschakeling als gevolg ver-
schijnt op het display de storingsmelding Uitschakelen met
de volgende opties:

– Resetten (Ja / Nee)

Ja heft de storingsmelding op en schakelt het compres-
sorbedrijf vrij.

– Warmwater Voorrang (Ja / Nee)

Ja geeft de bijstookverwarming voor warmwaterbedrijf
vrij.

– Cv Voorrang (Ja / Nee)

Ja geeft de bijstookverwarming voor CV-bedrijf vrij.

Het noodbedrijf kan voor het CV-bedrijf, voor het warmwater-
bedrijf of voor beide geactiveerd worden.

Let erop dat een handmatig geactiveerd noodbedrijf ook
handmatig gedeactiveerd moet worden, anders blijft deze
functie actief.

De functie Noodbedrijf wordt voorts enkel onderbroken door:

– Onderbreking van de stroomvoorziening van de printplaat
van de thermostaat (stroomuitval in het voedingsnet of
onderbreking van de huiszekeringen)

– RESET van de software

– Resetten van de storingsmelding

▶ Schakel na de storingsverhelping het noodbedrijf uit door
op het display Uitschakelen de optie Resetten op Ja te
zetten.

◁ Het product start opnieuw met compressorwerking.
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11 Inspectie en onderhoud

11.1 Inspectie- en onderhoudsintervallen in acht
nemen

▶ Neem de minimale inspectie- en onderhoudsintervallen in
acht. Afhankelijk van de resultaten van de inspectie kan
een vroeger onderhoud nodig zijn.

Inspectie- en onderhoudswerkzaamheden (→ Pagina 38)

11.2 Reserveonderdelen aankopen

De originele componenten van het product zijn in het kader
van de conformiteitskeuring meegecertificeerd. Als u bij het
onderhoud of de reparatie geen meegecertificeerde originele
Vaillant reserveonderdelen gebruikt, vervalt de conformiteit
van het product. Daarom adviseren we u dringend originele
Vaillant reserveonderdelen te monteren. Informatie over de
beschikbare originele Vaillant reserveonderdelen vindt u op
het aan de achterkant vermelde contactadres.

▶ Als u bij het onderhoud of de reparatie reserveonderde-
len nodig hebt, gebruik dan uitsluitend originele Vaillant
reserveonderdelen.

11.3 Inspectie- en onderhoudschecklist

In de volgende tabel zijn de inspectie- en onderhoudswerk-
zaamheden terug te vinden die u met bepaalde intervallen
moet uitvoeren.

Nr. Werkzaamheden Inspectie
(jaarlijks)

Onder-
houd
(jaarlijks
of als
resultaat
van de
inspec-
tie)

1 Controleer het product op alge-
mene toestand en dichtheid.

x x

2 Controleer de druk in het CV-cir-
cuit en vul evt. verwarmingswater
bij.

x x

3 Controleer en reinig de vuilzeef in
het verwarmingscircuit.

x x

4 Controleer de hoeveelheid en
concentratie van de brijnvloeistof
en de druk in het brijncircuit. Vul
evt. brijnvloeistof bij.

x x

5 Controleer de condensafvoer van
de warmtepomp op doorlaatbaar-
heid en verwijder evt. verontreini-
gingen en verstoppingen.

x x

6 Controleer het brijn-membraanex-
pansievat en de veiligheidsklep in
het brijncircuit op perfecte werking.

x x

7 Controleer het expansievat en
de veiligheidsklep in het verwar-
mingscircuit op foutloze werking.

x x

8 Controleer of er lekken zijn in het
brijn- en verwarmingscircuit, en
verhelp deze indien nodig.

x x

11.4 Vuldruk van de CV-installatie controleren
en corrigeren

Als de vuldruk onder de minimumdruk daalt, wordt een on-
derhoudsmelding op het display weergegeven.

– Minimumdruk CV-circuit: ≥ 0,05 MPa ( ≥ 0,50 bar)

▶ Vul CV-water bij om de warmtepomp opnieuw in
gebruik te nemen, CV-installatie vullen en ontluchten
(→ Pagina 18).

▶ Als u vaak een drukverlies vaststelt, dan dient u de oor-
zaak te zoeken en te verhelpen.

11.5 Vuldruk van het brijncircuit controleren en
corrigeren

Als de vuldruk onder de minimale druk daalt, wordt de warm-
tepomp automatisch uitgeschakeld en er wordt een foutmel-
ding op het display weergegeven.

– Minimumdruk brijnvloeistof: ≥ 0,02 MPa ( ≥ 0,20 bar)

▶ Vul brijnvloeistof bij om de warmtepomp opnieuw in ge-
bruik te nemen, Brijncircuit vullen (→ Pagina 22).

– Werkdruk brijnvloeistof: 0,1 … 0,2 MPa (1,0
… 2,0 bar)

▶ Als u vaak een drukverlies vaststelt, dan dient u de oor-
zaak te zoeken en te verhelpen.

11.6 Heringebruikname en proefbedrijf uitvoeren

Waarschuwing!
Verbrandingsgevaar door hete en koude
componenten!

Aan alle niet-geïsoleerde buisleidingen be-
staat gevaar van brandwonden.

▶ Monteer voor ingebruikneming evt. gede-
monteerde manteldelen.

1. Neem het product in gebruik.

2. Controleer of het product foutloos werkt.

12 Buitenbedrijfstelling

12.1 Product tijdelijk buiten bedrijf stellen

1. Schakel het product via de ter plekke geïnstalleerde
scheidingsvoorziening (bijv. zekeringen of contactver-
breker) uit.

2. Neem de eisen aan de opstellingsplaats inzake vorstbe-
veiliging in acht. (→ Pagina 12)
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12.2 Product buiten bedrijf stellen

1. Schakel het product via de ter plekke geïnstalleerde
scheidingsvoorziening (bijv. zekeringen of contactver-
breker) uit.

2. Maak het product leeg.

3. Verwijder het product en de materialen volgens de nati-
onale voorschriften.

13 Recycling en afvoer

Verpakking afvoeren
▶ Voer de verpakking reglementair af.

Product en toebehoren afvoeren
▶ Geef noch het product noch de toebehoren met het huis-

vuil mee.

▶ Voer het product en alle toebehoren reglementair af.

▶ Neem alle relevante voorschriften in acht.

13.1 Brijnvloeistof afvoeren

Gevaar!
Verwondingsgevaar door brandwonden!

De brijnvloeistof ethyleenglycol is gevaarlijk
voor de gezondheid.

▶ Vermijd huid- en oogcontact.
▶ Vermijd inademen en inslikken.
▶ Draag handschoenen en veiligheidsbril.
▶ Neem het bij de brijnvloeistof gevoegde

veiligheidsgegevensblad in acht.

▶ Zorg ervoor dat de brijnvloeistof rekening houdende met
de plaatselijke voorschriften bijv. op een geschikte vuil-
stortplaats of een geschikte verbrandingsinstallatie ver-
werkt wordt.

▶ Neem bij kleinere hoeveelheden met uw plaatselijke af-
valverwerkingsbedrijf contact op.

13.2 Koelmiddel laten afvoeren

Het product is met het koelmiddel R 410 A gevuld.

▶ Laat het koelmiddel alleen door een gekwalificeerde in-
stallateur afvoeren.

14 Serviceteam

Geldigheid: België

N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Belgien, Belgique, België

Kundendienst: 2 334 93 52

Geldigheid: Nederland

Het Serviceteam dient ter ondersteuning van de installateur
en is tijdens kantooruren te bereiken op nummer:

Serviceteam: 020 565 94 40
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Bijlage

A Voorbeeld systeemschema directe centrale verwarming
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3 Warmtepomp

13 Weersafhankelijke energiebalansregeling

16 VRC DCF-ontvanger met buitentemperatuurvoeler

19 Maximaalthermostaat

32 Kapventiel

42a Veiligheidsventiel

42b Membraanexpansievat CV-circuit

50 Overstroomklep

56 Warmtepompbrijnvulstation

58 Vul- en aftapkraan

65 Brijnopvangbak

71 Brijn-membraanexpansievat

HKP CV-pomp

KP Brijncircuitpomp

VF2 Aanvoertemperatuurvoeler
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B Voorbeeld systeemschema mengcircuit met buffervat
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3 Warmtepomp

4 Buffervat

13 Weersafhankelijke energiebalansregeling

13a Afstandsbediening

13b Mengklepmodule

16 VRC DCF-ontvanger met buitentemperatuurvoeler

19 Maximaalthermostaat

32 Kapventiel

42a Veiligheidsventiel

42b Membraanexpansievat CV-circuit

56 Warmtepompbrijnvulstation

58 Vul- en aftapkraan

65 Brijnopvangbak

71 Brijn-membraanexpansievat
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HKa CV-circuitmengklep

HKb CV-circuitmengklep

HK2 CV-circuitmengklep

HKa-P CV-pomp

HKb-P CV-pomp

HK2-P CV-pomp

HKP CV-pomp

KP Brijncircuitpomp

RF1 Retourtemperatuurvoeler

VFa Aanvoertemperatuurvoeler

VFb Aanvoertemperatuurvoeler

VF1 Aanvoertemperatuurvoeler

VF2 Aanvoertemperatuurvoeler
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C Voorbeeld systeemschema directe centrale verwarming en boiler
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5 Boiler

13 Weersafhankelijke energiebalansregeling

16 VRC DCF-ontvanger met buitentemperatuurvoeler

19 Maximaalthermostaat

32 Kapventiel

42a Veiligheidsventiel

42b Membraanexpansievat CV-circuit

42c Membraanexpansievat warm water

43 Veiligheidsgroep wateraansluiting

50 Overstroomklep

56 Warmtepompbrijnvulstation

58 Vul- en aftapkraan

65 Brijnopvangbak
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71 Brijn-membraanexpansievat

HKP CV-pomp

KP Brijncircuitpomp

LP/UV1 Omschakelklep verwarming/boilerlading

SP Boilertemperatuurvoeler

VF2 Aanvoertemperatuurvoeler

ZH Elektrische hulpverwarming

ZP Circulatiepomp

D Voorbeeld systeemschema mengcircuit met buffervat en boiler
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5 Boiler

13 Weersafhankelijke energiebalansregeling

13a Afstandsbediening

13b Mengklepmodule

16 VRC DCF-ontvanger met buitentemperatuurvoeler

19 Maximaalthermostaat

32 Kapventiel

42a Veiligheidsventiel

42b Membraanexpansievat CV-circuit

42c Membraanexpansievat warm water

43 Veiligheidsgroep wateraansluiting

56 Warmtepompbrijnvulstation

58 Vul- en aftapkraan

65 Brijnopvangbak

71 Brijn-membraanexpansievat

HKa CV-circuitmengklep

HKb CV-circuitmengklep

HK2 CV-circuitmengklep

HKP CV-pomp

HKa-P CV-pomp

HKb-P CV-pomp

HK2-P CV-pomp

KP Brijncircuitpomp

LP/UV1 Omschakelklep verwarming/boilerlading

RF1 Retourtemperatuurvoeler

SP Boilertemperatuurvoeler

VFa Aanvoertemperatuurvoeler

VFb Aanvoertemperatuurvoeler

VF1 Aanvoertemperatuurvoeler

VF2 Aanvoertemperatuurvoeler

ZH Elektrische hulpverwarming

ZP Circulatiepomp
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E Voorbeeld systeemschema mengcircuit met buffervat, boiler en externe, passieve
koeling
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4 Buffervat

5 Boiler

13 Weersafhankelijke energiebalansregeling

13a Afstandsbediening

13b Mengklepmodule

16 VRC DCF-ontvanger met buitentemperatuurvoeler

19 Maximaalthermostaat

32 Kapventiel

40 Warmtewisselaar passieve koeling
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42a Veiligheidsventiel

42b Membraanexpansievat CV-circuit

42c Membraanexpansievat warm water

43 Veiligheidsgroep wateraansluiting

56 Warmtepompbrijnvulstation

58 Vul- en aftapkraan

65 Brijnopvangbak

66 Pomp koelcircuit

67 Mengklepventiel koelcircuit

71 Brijn-membraanexpansievat

HKa CV-circuitmengklep

HKb CV-circuitmengklep

HK2 CV-circuitmengklep

HKa-P CV-pomp

HKb-P CV-pomp

HKP CV-pomp

KP Brijncircuitpomp

LP/UV1 Omschakelklep verwarming/boilerlading

RF1 Retourtemperatuurvoeler

SK2-P Omschakelklep koeling

SP Boilertemperatuurvoeler

VFa Aanvoertemperatuurvoeler

VFb Aanvoertemperatuurvoeler

VF1 Aanvoertemperatuurvoeler

VF2 Aanvoertemperatuurvoeler

ZH Elektrische hulpverwarming

ZP Circulatiepomp

F Overzicht bedieningsniveau, installateur

Instelniveau Waarden Eenheid Toelichting Fabrieksinstel-
ling

Instelling

min. max.

Installateurniveau → Menu C → Menu C1 Codeniveau wijzigen →

Codenummer Actuele waarde Wijziging van het codenummer

Kan vervangen worden door een willekeurige
code met vier cijfers

Aanwijzing

Noteer in ieder geval de nieuwe code!

1000

Installateurniveau → Menu C → Menu C2 HK2 parameter → (afzonderlijk voor elk verwarmingscircuit)

Soort Actuele waarde Brandercircuit (bij directe hydraulische syste-
men), mengcircuit (bij gebufferde hydraulische
systemen), vaste waarde

Stooklijn Actuele waarde 0,1 - 4,0

Instelbare stooklijn (niet bij vaste waarde)

Verhouding tussen buitentemperatuur en ge-
wenste aanvoertemperatuur; instelling afzon-
derlijk voor elk verwarmingscircuit

0,3

BT-uitschakelgrens Actuele waarde ℃ Temperatuurgrens voor uitschakeling van het
CV-bedrijf (zomerfunctie)

20

Comp. Start vanaf Actuele waarde °C/min Instellen van de graadminuten tot de compres-
sorstart (enkel bij direct hydraulisch systeem)

Minimumtemperatuur
/ Maximumtempera-
tuur

Actuele waarde ℃ Instelling van de grenstemperaturen (min. en
max.) die het verwarmingscircuit kan vragen.

Met de maximumtemperatuur wordt ook de
waarde voor de vloerverwarmingsschakeling
berekend (maximale temp. verwarmingscircuit
+ compressorhysterese + 2 K).

Bij ingesteld verwarmingscircuittype Mengcir-
cuit is de vloerverwarmingsschakeling gede-
activeerd en de fabrieksinstelling 50 °C.

15

43

Installateurniveau → Menu C → Menu C3 Buffervat informatie → (alleen bij CV-installaties met buffer, hydraulisch schema 2, 4 of 10)

Aanvoertemp. ge-
wenst

Actuele waarde ℃ Gewenste aanvoertemperatuur

Aanvoervoeler VF1 Actuele waarde ℃ Temperatuur van de buffervat-aanvoertempe-
ratuurvoeler VF1

Retourvoeler RF1 Actuele waarde ℃ Temperatuur van de buffervat-retourtempera-
tuurvoeler RF1
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Instelniveau Waarden Eenheid Toelichting Fabrieksinstel-
ling

Instelling

min. max.

Installateurniveau → Menu C → Menu C4 HK2 informatie → (voor elk verwarmingscircuit afzonderlijk)

Aanvoertemp. ge-
wenst

Actuele waarde ℃ Gewenste aanvoertemperatuur van het CV-
circuit

Aanvoertemp. VF2 Actuele waarde ℃ Actuele aanvoertemperatuur VF2

Pomp status Actuele waarde Aan / Uit

Pomp in- of uitgeschakeld

Energie-integral Actuele waarde °C/min Enkel bij direct CV-bedrijf (hydraulisch schema
1 of 3)

De energie-integraal is het opgetelde verschil
tussen de aanvoertemperatuur ACTUEEL en
aanvoertemperatuur GEWENST per minuut.
Bij een bepaald warmtetekort start de water-
pomp (zie energiebalansregeling).

Mengmoduul status Actuele waarde Enkel bij CV-installaties met buffervat (hydrau-
lisch schema 2, 4 of 10)

Open./ Dicht / Uit

Beschrijft de richting waarin de regeling van
de mengklep beweegt. Wanneer de mengklep
niet aangestuurd wordt, verschijnt UIT.

Installateurniveau → Menu C → Menu C5 HK2 parameter → (alleen bij gebruik van VR 90, afzonderlijk voor elk verwarmingscircuit)

Kamerthermostaat Actuele waarde – Geen = er wordt geen rekening gehouden
met de kamertemperatuur uit afstandsbe-
diening bij CV- en koelbedrijf

– Compensatie = de CV-aanvoertempera-
tuur wordt naast de ingestelde stooklijn
afhankelijk van het verschil tussen de ge-
wenste kamer- en actuele temperatuur be-
ïnvloed

– Thermostaat = kamertemperatuur uit
VR 90 wordt direct voor regeling gebruikt,
functie van een kamerthermostaat

De ingestelde stooklijn wordt verschoven.
Het CV-bedrijf wordt gestopt zodra de ge-
wenste kamertemperatuur met meer dan
1 K overschreden wordt. Het CV-bedrijf
wordt weer vrijgegeven wanneer onder
de gewenste kamertemperatuur gekomen
wordt.

Aanwijzing

Kies deze instelling niet wanneer u energieba-
lansregeling heeft ingesteld.

geen

Koeling Actuele waarde K Enkel bij geïnstalleerde externe, passieve koe-
ling

Indien de kamertemperatuur > RT_gewenst
(dag) + 3 K overschrijdt, wordt het koelbedrijf
gevraagd. Basisvoorwaarde voor koelings-
vraag aan de hand van kamertemperatuur:
gemiddelde buitentemperatuur over 24 uur is
hoog genoeg (minder dan 5 K onder de koel-
startgrens voor de buitentemperatuurafhanke-
lijke koelvraag).

3

Afstandbed. Actuele waarde ℃ Ja/Nee

Afstandsbediening VR 90 aanwezig

Daar gemeten kamertemperatuur

Installateurniveau → Menu C → Menu C6 Speciale functie afwerklaagdroging → (voor elk verwarmingscircuit afzonderlijk)
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Instelniveau Waarden Eenheid Toelichting Fabrieksinstel-
ling

Instelling

min. max.

Dag Actuele waarde Begindag voor afwerklaagdroging

Aanwijzing

Functie deactiveren: dag 0

0

Temp. Actuele waarde ℃ Temperatuur voor de gewenste aanvoertem-
peratuur

Automatisch opgeroepen dagwaarden
25/30/35 °C

Aanwijzing

Werkelijke waarde wordt na ca. 20 sec. ge-
toond!

Installateurniveau → Menu C → Menu C7 Bijstookverwarming →

Spertijd elektra Actuele waarde Extra menupunt bij Elektrisch schema 2

Ja: werking van de hulpverwarming tijdens
EVU-wachttijd vrijgegeven

Aanwijzing

Instelling heeft voorrang op instellingen voor
CV-bedrijf en Warmwater bedrijf. Ingestelde
hulpverwarming zorgt permanent voor opwar-
ming tot de ingestelde gewenste waarden.

NEE

CV bedrijf Actuele waarde – geen BE = hulpverwarming geblokkeerd

– met BE = hulpverwarming vrijgeschakeld,
afhankelijk van het bivalente punt en de
energie-integraal of buffervattemperatuur

– alleenBE = CV-bedrijf enkel door hulpver-
warming, bijv. bij noodbedrijf

geen BE

Warmwaterbedrijf Actuele waarde – geen BE = hulpverwarming geblokkeerd

– met BE = hulpverwarming levert het tem-
peratuurniveau dat de compressor niet
kan verzorgen (ca. > 55 °C boilertempera-
tuur)

– alleenBE = opwarming warm water enkel
door hulpverwarming, bijv. bij noodbedrijf

Indien eerder geen BE geactiveerd was,
geldt max. warm water ca. 55 °C; was met
BE geactiveerd, dan geldt de ingestelde
waarde max. warm water in menu 4

geen BE

Energie-int. Start Actuele waarde °C/min Graadminuten tot de hulpverwarming start,
toegevoegd aan de graadminuten voor com-
pressorstart

Voorbeeld: -600 °C/min plus -120 °C/min

→ Start bij -720 °C/min

Bivalentiepunt Actuele waarde ℃ Hulpverwarming voor naverwarming in CV-
bedrijf enkel onder deze buitentemperatuur
vrijgeschakeld (instelbaar in het menu A3).

Hysterese bijst.verw. Actuele waarde K Gedwongen inschakelen van de hulpverwar-
ming bij:

aanvoertemperatuur werkelijk < aanvoertem-
peratuur gewenst min hysterese

Gedwongen uitschakelen van de hulpverwar-
ming bij:

aanvoertemperatuur werkelijk > aanvoertem-
peratuur gewenst plus hysterese

Geldt vanaf 15 minuten werking van compres-
sor voor alle hydraulische systemen van de
CV-installatie. Periode tot wanneer de hulpver-
warming mag starten, kan in menu D3 afgele-
zen worden

5
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Instelniveau Waarden Eenheid Toelichting Fabrieksinstel-
ling

Instelling

min. max.

Installateurniveau → Menu C → Menu C8 Koelbedrijf (alleen bij geïnstalleerde externe, passieve koeling) →

Aanvoertemperatuur Actuele waarde ℃ Veranderbare gewenste aanvoertemperatuur

Aanwijzing

Beschadigingsgevaar door dauwpuntonder-
schrijding en condensaatvorming!

Ook bij een aanvoertemperatuur van 20 °C
is een voldoende grote koelwerking gegaran-
deerd

Stel de aanvoertemperatuur in het koelbedrijf
niet te laag in.

20

Draaiuren koel. Actuele waarde h Bedrijfsuren van de brijnpomp in koelbedrijf

Installateurniveau → Menu C → Menu C9 Legionellabeveilig. →

Legionellabeveiliging Actuele waarde Uit / Ma / Di / Wo / Do / Vr / Za / Zo Uit

Legionella start Actuele waarde Starttijd functie

Wanneer een hulpverwarming geactiveerd
is, dan wordt de legionellabeveiliging door de
hulpverwarming op de ingestelde weekdag en
op het ingestelde tijdstip uitgevoerd

De thermostaat stelt de gewenste aanvoer-
temperatuur in op 76 °C/74 °C (2 K hyste-
rese). De legionellabeveiligingsfunctie wordt
beëindigd wanneer de werkelijke aanvoertem-
peratuur aan de boiler 73 °C heeft bereikt ge-
durende minstens 30 min of na 90 minuten,
wanneer 73 °C niet wordt bereikt (bijv. wan-
neer gedurende deze periode warm water ont-
nomen wordt).

In een aangesloten drinkwaterstation VPM W
starten de processen van de legionellabeveili-
gingsfunctie.

04:00

Installateurniveau → Menu C → Menu C10 Pomp sturing →

Bronpomp 30 100 % Instelling hoogefficiënte pomp

Onafhankelijk van de hier ingestelde waarde
verhoogt de thermostaat de pompcapaciteit
tot 100%, wanneer de brijnuitlaattempera-
tuur daalt tot onder de invriesbeveiliging + 3 K
(menu A3).

Wanneer de brijnuitlaattemperatuur opnieuw
toeneemt, zet de thermostaat de pompcapaci-
teit weer op de ingestelde waarde.

Overschrijdt de brijninlaattemperatuur 22 °C,
dan vermindert de thermostaat de pompcapa-
citeit tot 30%.

100

Cv pomp 30 100 % Instelling hoogefficiënte pomp

Instelling van de CV-pomp geldt enkel voor di-
rect CV-bedrijf (zonder warmwater-buffervat of
gecombineerde boiler). Wanneer een warm-
water-buffervat aangesloten is, vermindert de
capaciteit automatisch tot 50%.

100
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Instelniveau Waarden Eenheid Toelichting Fabrieksinstel-
ling

Instelling

min. max.

Circulatiepomp 0 100 % Het instelbereik 0 - 100% is geen instelling
van het pompvermogen, maar een verdeling
van de tijdsruimte met betrekking tot een inter-
val van 10 min., bijv. 80% = 8 min. Bedrijf, 2
min. Pauze.

De tijdsruimte is actief. In deze tijdsruimte
doorloopt de circulatiepomp de fasen over-
eenkomstig de ingestelde procentuele waarde.

De selectie van 0% schakelt de circulatiepomp
uit.

De circulatiepomp start niet zolang de boiler
nog te koud is.

100

Installateurniveau → Menu C → Menu C11 Zonneboiler parameter → (alleen bij geïnstalleerde zonneboiler (bijv. VPS /2) getoond)

Max. Temperatuur Actuele waarde ℃ Wanneer nog voldoende zonne-energie aan-
wezig is, wordt een aangesloten buffervat
VPS /2 voorbij de gewenste temperaturen voor
verwarming en warm water tot de hier inge-
stelde maximumtemperatuur opgewarmd.

Aanwijzing

Op het buffervat aangesloten verwarmingscir-
cuits moeten mengcircuits zijn

Installateurniveau → Menu D → Menu D1 Diagnose koelcircuit →

Test Actuele waarde Nee, Uit, CV-bedrijf, Warm water, Koelbe-
drijf. Bedrijfsmodus voor gedragstest van het
product.

Aanwijzing

Beschadigingsgevaar voor componenten van
de warmtepomp!

In diagnosemodus worden interne veiligheids-
inrichtingen en -instellingen buiten werking ge-
steld. Vaak in- en uitschakelen kan leiden tot
schade aan de compressor.

Diagnosemenu's kunnen niet verlaten wor-
den. Automatische reset 15 minuten na laatste
toetsbediening

In diagnosebedrijf wordt geen rekening gehou-
den met de voor-, minimale en nalooptijden
van compressor, pompen en andere onderde-
len!

–

Hogedruk Koudecir. Actuele waarde bar Koelmiddeldruk compressoruitgang

Compressor uitgang Actuele waarde ℃ (Compressoruitgang, hoge druk): temperatuur
temperatuurvoeler T1.

Lage druk koudecir. Actuele waarde bar Koelmiddeldruk compressoringang

Compressor Ingang Actuele waarde ℃ (Compressoringang, aanzuigzijde): tempera-
tuur temperatuurvoeler T2

Installateurniveau → Menu D → Menu D2 Diagnose koelcircuit →

Oververhiting Actuele waarde K Oververhitting van het koelmiddel berekend uit
T2 en lagedruksensor. Wordt enkel getoond
wanneer de compressor in bedrijf is.

Aanwijzing

-50 °C = temperatuurvoeler T2 aan compres-
sorinlaat defect. In het storingsgeheugen ver-
schijnt geen waarschuwingsmelding!

–
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Instelniveau Waarden Eenheid Toelichting Fabrieksinstel-
ling

Instelling

min. max.

Onderkoeling Actuele waarde K Onderkoeling van het koelmiddel berekend uit
T4 en hogedruksensor. Wordt enkel getoond
wanneer de compressor in bedrijf is.

Aanwijzing

-- °C = temperatuurvoeler T4 aan TEV-ingang
defect. In het storingsgeheugen verschijnt
geen waarschuwingsmelding!

TEV Ingang Actuele waarde ℃ Temperatuur aan de ingang van het thermisch
expansieventiel

Compressor Actuele waarde Aan/Uit/x min / Uit / x min (tijd in minuten tot
het aanlopen van de compressor wanneer er
een warmtevraag is)

Status compressor

Installateurniveau → Menu D → Menu D3 Diagnose warmtepompcircuit →

Aanvoertemp. actu-
eel

Actuele waarde ℃ Actuele aanvoertemperatuur T6 –

Retourtemp. actueel Actuele waarde ℃ Actuele retourtemperatuur T5

Cv pomp Actuele waarde Toerental in %/Uit

Status van de CV-pomp

Extra verwarming Actuele waarde Aan / Uit

Status hulpverwarming

Cv druk Actuele waarde bar Druk in het verwarmingscircuit (druksensor
verwarmingscircuit)

Installateurniveau → Menu D → Menu D4 Diagnose warmtebron →

Temp bron Actuele waarde ℃ Brijntemperatuur aan de ingang van de warm-
tepomp T3

–

Temp bronuitgang Actuele waarde ℃ Brijntemperatuur aan de uitgang van de warm-
tepomp T8

Bronpomp Actuele waarde Aan / Uit

Status brijnpomp

Druk warmtebron Actuele waarde bar Brondruk aan de druksensor van de warmte-
bron

Installateurniveau → Menu D → Menu D5 Diagnose CV-circuit →

Aanvoervoeler VF1 Actuele waarde ℃ Aanvoertemperatuurvoeler VF1 van het buffer-
vat

Retourvoeler RF1 Actuele waarde ℃ Retourtemperatuurvoeler RF1 van het buffer-
vat

Aanvoertemp. VF2 Actuele waarde ℃ Actuele CV-aanvoertemperatuur

Boilertemp. actueel Actuele waarde ℃ Temperatuur in warmwaterboiler

UV1 Actuele waarde CV = verwarmingscircuit, WW = warm water

Status van de 3-wegomschakelklep verwar-
ming/boilerlading

Installateurniveau → Menu I → Menu I1 Storingsgeheugen →

Storingsnummer Actuele waarde Weergave van de laatste 20 storingen in volg-
orde van optreden

De laatst opgetreden fout heeft altijd het sto-
ringsnummer 1

–

Foutcode Actuele waarde Datum/tijd van optreden, korte beschrijving
van de storing

–

Installateurniveau → Menu I → Menu I2 Bedrijfsgegevens →
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Instelniveau Waarden Eenheid Toelichting Fabrieksinstel-
ling

Instelling

min. max.

Inbedrijf compr. Actuele waarde h Bedrijfsuren van de compressor –

Compressor starts Actuele waarde Aantal compressorstarts

Bedrijf bijstookverw. Actuele waarde h Bedrijfsuren van de hulpverwarming

Bijst.verw. starts Actuele waarde Aantal starts van de hulpverwarming

Installateurniveau → Menu I → Menu I3 Software-versies →

I/O-kaart Actuele waarde Softwareversie I/O-kaart (printplaat thermo-
staat)

–

Gebruik.interface Actuele waarde Softwareversie gebruikersinterface (display)

VR 60, VR 90 Actuele waarde Softwareversie, als VR 60, VR 90 aangesloten
is

Installateurniveau → Menu I → Menu I4 →

Resetten Actuele waarde Resetten van storingsmeldingen met uitscha-
keling van het product als gevolg. Alle lopende
functies worden onmiddellijk afgebroken. Pro-
duct start opnieuw.

Aanwijzing

Gevaar voor schade aan het product!

Verander in geen geval de codewaarden.

Code 1 Actuele waarde Zonder functie. Waarden mogen niet veran-
derd worden!

0000

Code 2 Actuele waarde Zonder functie. Waarden mogen niet veran-
derd worden!

FFFF

Codes overnemen? Actuele waarde Ja / Nee

Zonder functie. Waarden mogen niet veran-
derd worden!

NEE

Installateurniveau → Menu A → Menu A1 Installatieassistent →

Taal Actuele waarde Instellen van de landspecifieke taal

Locatie Actuele waarde Enkel bij geïnstalleerd zonnelaadstation
VPM S

Door invoer van een locatie in de vorm van
een landencode, bijv. DE, en op een tijdstip
bepaald door de DCF-ontvanger berekent een
interne zonnekalender in het zonnestation de
zonsopgang en -ondergang

De controle van de collectortemperatuur door
het inschakelen van de zonnepomp in een
interval van 10 min. wordt 's nachts uitgezet

Installateurniveau → Menu A → Menu A2 Installatieassistent →

Warmtepomp type Actuele waarde Type (in de fabriek ingesteld):

Na het terugzetten naar fabrieksinstellingen
moet u de waarde evt. opnieuw invoeren.

– 11 (VWS 220/3)

– 12 (VWS 300/3)

– 13 (VWS 380/3)

– 14 (VWS 460/3)
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Instelniveau Waarden Eenheid Toelichting Fabrieksinstel-
ling

Instelling

min. max.

Hydraulisch schema Actuele waarde – 1 = zonder buffervat, zonder warmwater-
boiler

– 2 = met buffervat, zonder warmwaterboiler

– 3 = zonder buffervat, met warmwaterboiler

– 4 = met buffervat, met warmwaterboiler
of gecombineerde boiler met zonne- en/of
drinkwaterstation

– 10 = met buffervat, met warmwaterboiler
of gecombineerde boiler met zonne- en/of
drinkwaterstation, met externe passieve
koeling

Elektrisch schema Actuele waarde – 1 = alles normaal tarief

– 2 = laagtarief voor compressor

Accepteren Actuele waarde Ja / Nee

Ja slaat de ingestelde waarden op

Installateurniveau → Menu A → Menu A3 Bijstookverwarming →

hydraul. verbinding
van Bijstook verwar-
ming

Actuele waarde – geen = interne en externe bijstookverwar-
ming gedeactiveerd. Geen nood-vorstbe-
veiliging!

– intern = elektrische hulpverwarming in
de warmtepomp (geen onderdeel van het
product!)

– WW + CV-circ. = externe bijstookverwar-
ming voor warm water en verwarmingscir-
cuit aanwezig

– WW = externe bijstookverwarming enkel
aanwezig voor warm water

Hulpverwarming moet bovendien in het
menu C7 voor ondersteuning en noodbedrijf
vrijgegeven worden!

Instelling voor
VWS ..0/3

Bivalentiepunt Actuele waarde ℃ Enkel onder deze buitentemperatuur is de
hulpverwarming voor naverwarming in CV-
bedrijf vrijgeschakeld

0

Boiler type Actuele waarde Instelling boilertype voor warmwaterboiler

– Leiding = buisspiraalboiler, bijv.
VIH RW 300

Gelaagde = thermisch gelaagde boiler,
bijv. VPS /2

Installateurniveau → Menu A → Menu A4 Bron geothermie →

Invries beveiliging Actuele waarde ℃ Minimaal toegestane brijnuitlaattemperatuur

Wanneer onder deze waarde gekomen wordt,
verschijnt de storingsmelding 21/22 of 61/62
en de compressor wordt uitgeschakeld.

-10

Installateurniveau → Menu A → Menu A5 Gereedschap componenten test 1 →
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Instelniveau Waarden Eenheid Toelichting Fabrieksinstel-
ling

Instelling

min. max.

Aanwijzing

Gevaar voor beschadiging door onvakkundige
bediening!

Door vaak te starten kan de elektronica van
de hoogefficiënte pompen en de compressor
beschadigd raken.

Actuatortest van het product. Uitvoeringstijd
max. 20 minuten. Actuele door de thermostaat
gekozen waarden worden genegeerd.

Aanwijzing

Indien de compressor wordt ingeschakeld,
worden automatisch ook de CV-pomp en de
brijnpomp in gang gezet.

HK2-P Actuele waarde Aan / Uit

Status CV-pomp

ZP Actuele waarde Aan / Uit

Status circulatiepomp

ZH Actuele waarde Aan / Uit

Status hulpverwarming

SK2-P Actuele waarde Aan / Uit

Status omschakelklep koeling

Cv pomp Actuele waarde Aan / Uit

Status CV-pomp

Compressor Actuele waarde Aan / Uit

Status compressor

Bronpomp Actuele waarde Aan / Uit

Status brijnpomp

Aanloopstroombegr. Actuele waarde Aan / Uit

Status aanloopstroombegrenzer

UV1 Actuele waarde Omschakelklep verwarming/boilerlading in
stand

– WW = “Warmwaterbereiding”

– CV = “CV-bedrijf”

HK2 Actuele waarde Uit / Aan / Dicht

Status mengklep

Enkel bij geïnstal-
leerde externe, pas-
sieve koeling:

Brijnmengklep

Actuele waarde brine mixer = brijnmengklep in stand

Uit, Open, Dicht

Enkel bij geïnstal-
leerde externe, pas-
sieve koeling:

Klep koeling

Actuele waarde Klep koeling = omschakelklep verwar-
ming/koeling in stand

– Open = “Verwarming”

Dicht = “Koeling”

Installateurniveau → Menu A → Menu A6 Gereedschap componenten test 2 (enkel bij meerdere verwarmingscircuits en minstens
één VR 60) →

Actuatortest van de aangesloten accessoires.
Duur: max. 20 minuten

Actuele door de thermostaat gekozen waarden
worden intussen genegeerd

Installateurniveau → Menu A → Menu A7 Gereedschap →

Ontluchting Bron Actuele waarde Aan / Uit

Brijnpomp is afwisselend 50 minuten in bedrijf
en 10 minuten uit.

–
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Instelniveau Waarden Eenheid Toelichting Fabrieksinstel-
ling

Instelling

min. max.

Een aangesloten circulatiepomp en de om-
schakelklep verwarming/boilerlading en de
omschakelklep koeling (enkel bij geïnstal-
leerde externe passieve koeling) worden even-
eens in bedrijf gezet of geschakeld.

Installateurniveau → Menu A → Menu A8 Gereedschap kalibrering →

Buitentemperatuur -5 +5 K Stappengrootte 1,0

Instelgebied

0

WW sensor SP -3 +3 K Stappengrootte 0,5

Instelgebied

0

Aanvoertemp. VF2 -3 +3 K Stappengrootte 0,5

Instelgebied

0

Aanvoervoeler VF1 -3 +3 K Stappengrootte 0,5

Instelgebied

0

Retourvoeler RF1 -3 +3 K Stappengrootte 0,5

Instelgebied

Interne voelers kunnen enkel via vrDIALOG,
vrnetDIALOG of VR 900 veranderd worden,
retourvoelers en boilertemperatuurvoelers en-
kel bij overeenkomstige hydraulica

0

Contrast 0 25 Stappengrootte 1

Instelgebied

0

Installateurniveau → Menu A → Menu A9 Installatieassistent VPM W (alleen bij geïnstalleerd drinkwaterstation VPM W) →

met elekt. Bijstook? Actuele waarde Ja / Nee

Inschakeling van een bijkomend geïnstalleerde
externe elektrische hulpverwarming om de
temperatuur voor schakeling van legionella-
beveiliging in de circulatieleiding te bereiken

Installateurniveau → Menu A → Menu A10 Compressor →

Comp. Hysterese Actuele waarde K Enkel bij hydraulische schema's met direct
CV-bedrijf

Gedwongen inschakelen van de compressor
bij:

aanvoertemperatuur werkelijk < aanvoertem-
peratuur gewenst min hysterese

Gedwongen uitschakelen van de compressor
bij:

aanvoertemperatuur werkelijk > aanvoertem-
peratuur gewenst plus hysterese

7

Max. retourtemp. CV Actuele waarde ℃ Limiet van de retourtemperatuur voor com-
pressorbedrijf

Om onnodige kortstondige werking van de
compressor te vermijden

46

Installateurniveau → Menu A → Menu Installatieassistent einde →

Installatie gereed? Verschijnt enkel bij eerste inbedrijfname

Ja / Nee

Na bevestiging met Ja gaat de thermostaat
naar het startscherm. Het product begint met
zelfstandige regeling.
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G Met vrDIALOG instelbare parameters

Optimalisering via geautomatiseerde grafische visualisatie en configuratie

Weergave Toelichting Fa-
brieksin-
stelling

Instelling

Kalibrering van temperatuursensoren Interne sensoren (T1, T3, T5, T6 en T8) kunnen
enkel via vrDIALOG 810/2 gekalibreerd worden

Naam wijzigen: verwarmingscircuit Individuele benaming van de verwarmingscircuits
(telkens max. 10 letters)

HK2:
HK2

Softwarestatus De status geeft informatie over de bedrijfstoestand
van de software van de warmtepomp weer

Stroomonderbreking Status stroomonderbreking door aansturing van
het EVU-contact bijv. afstandsbedieningssignaal
(wachttijd door elektriciteitsleverancier):

– nee = geen wachttijd

– ja = wachttijd actief

Fasestatus Er wordt aangegeven of alle 3 de fasen aanwezig
zijn (OK/Storing)

Draaiveldstatus Er wordt aangegeven of de draaiveldrichting in orde
is (OK/Storing)

Min. Temperatuur

Max. Temperatuur

Instelling van de grenstemperaturen (min. en max.)
die het verwarmingscircuit kan vragen. Met de maxi-
mumtemperatuur wordt ook de waarde voor de
vloerverwarmingsschakeling berekend (maximale
temp. verwarmingscircuit + compressorhysterese +
2 K).

Aanwijzing

Gevaar van beschadiging door te hoge uitschakel-
waarde van de vloerverwarmingsschakeling!

Waarde zo instellen dat verwarmde vloeren niet
beschadigd kunnen raken.

15 °C

43 °C

Max. voorverwarming Om rekening te houden met de traagheid van de
vloerverwarming, kunt u een voorverwarming instel-
len voor het begin van de geprogrammeerde verwar-
mingstijd

0 uur

Max. verwarmingstijd 20 min

Max. opwarmtijd WW 40 min

Maximale duur waarna terug naar boilerlaadbedrijf
geschakeld wordt wanneer er parallel nog steeds
een boilervraag is

Duur waarna van boilerlaadbedrijf naar CV-bedrijf
geschakeld wordt wanneer er parallel een verwar-
mingsvraag is.

20 min

40 min

Comp. Hysterese Gedwongen inschakelen van de compressor bij:
aanvoertemperatuur werkelijk < aanvoertemperatuur
gewenst - hysterese

Gedwongen uitschakelen van de compressor bij:
aanvoertemperatuur werkelijk > aanvoertemperatuur
gewenst + hysterese

7 K

Compressorstart Maximaal aantal keren dat de compressor per uur
gestart kan worden (3 - 5).

3

Max. retourtemp. HK 46 °C Instellen van de limiet van de retourtemperatuur voor
compressorwerking. Deze functie moet een onno-
dige korte werking van de compressor vermijden.

46 °C

Toegest. temp. spreiding Max. toegestane verschil van de in- en uitgangstem-
peratuur van brijn. Bij het overschrijden verschijnt
een storingsmelding en wordt de compressor uitge-
schakeld. Wanneer 20 K ingesteld is, is de functie
gedeactiveerd.

20 K

Aanvoer bronpomp Periode waarin de bronpomp voor de compressor
wordt ingeschakeld

1 min
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Weergave Toelichting Fa-
brieksin-
stelling

Instelling

Temperatuurfoutherkenning na Wordt de gewenste waarde van de aanvoertempera-
tuur van een verwarmingscircuit na de ingestelde tijd
niet bereikt, dan verschijnt een overeenkomstige sto-
ringsmelding op het display en de storing wordt op-
genomen in de storingslijst (weergave van de laatste
tien storingen). Deze functie kunt u in- of uitschake-
len.

Servicetijd Bij servicetijd AAN worden de tijdstappen voor de
energiebalans-integraal omgeschakeld van 1 min
naar 1 sec en zo wordt de energiebalans met factor
60 versneld. De minimale looptijd van 4 min en
minimale uitschakeltijd van 5 min van de compressor
worden niet gewijzigd.

Energie-int. Start Deze waarde is enkel bij direct CV-bedrijf relevant
en wanneer een externe hulpverwarming voor het
CV-bedrijf werd vrijgegeven. Het schrijft voor on-
der welke waarde van de energie-integraal geko-
men moet worden om de hulpverwarming voor de
compressor in te schakelen. Deze waarde is rela-
tief t.o.v. de startwaarde van de energie-integraal
voor de compressor, d.w.z. bij standaard waarden is
de inschakelgrens voor hulpverwarming: -120 min -
600 min = -720 min.

De hulpverwarming wordt uitgeschakeld wanneer
de gewenste aanvoertemperatuur aan VF2 met 3 K
overschreden wordt.

H Overzicht foutcodes

Code Betekenis

Relevantie
en mogelijk-
heid van het
noodbedrijf

Oorzaak Oplossing

F.01 XXX Adres YY niet bereik-
baar

– – Een via de eBUS aangesloten
component XXX, bijv. VR 60 met
adres YY wordt niet herkend

– eBUS-leiding en -stekker contro-
leren

– Controleren of de adresschake-
laar juist ingesteld is

F.04 XXX Adres YY Sensordefect
ZZZ

–
– Een sensor ZZZ van een via de

eBUS aangesloten component
XXX met het adres YY is defect

– ProE-stekkers op de printplaten
controleren

– Sensoren op goede werking con-
troleren

– Voeler vervangen

F.05 XXXX gewenste waarde
wordt niet bereikt

– – XXXX gewenste waarde wordt
niet bereikt

– Gewenste temperatuurwaarde
controleren

– Contact van de temperatuursen-
sor met het te meten medium
controleren en evt. tot stand
brengen
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Code Betekenis

Relevantie
en mogelijk-
heid van het
noodbedrijf

Oorzaak Oplossing

F.20 Vorstbeveil. warmtebron
Spreiding te groot

Temperatuurspreiding van
de warmtebron (T3 - T8) >
ingestelde waarde Gew.
Temp.spreiding. Deze
storingsmelding is standaard
gedeactiveerd en kan enkel
via vrDIALOG parameter
Gew. Temp.spreiding geacti-
veerd werden (20 K spreiding
betekent gedeactiveerd).

Fouten met
tijdelijke uit-
schakeling

– Brijnpomp defect, temperatuur-
sensor T8 of T3 defect

– Te lage volumestroom in het
brijncircuit

– Lucht in het brijncircuit

– Doorstroming warmtebron con-
troleren

– Steekcontact op de printplaat en
aan de kabelboom controleren

– Voeler op goede werking contro-
leren (weerstandsmeting aan de
hand van de kenwaarden VR 11,
zie bijlage)

– Voeler vervangen

– Volumestroom van de brijnpomp
controleren (optimale spreiding
ca. 3-5 K)

– Brijncircuit ontluchten

F.22 Vorstbeveil. warmtebron
Temperatuur te laag

Bronuitlaattemperatuur T8 te
laag (< parameter invriesbe-
veiliging in menu A4)

Fouten met
tijdelijke uit-
schakeling

– Brijnpomp defect, temperatuur-
sensor T8 defect

– Te lage volumestroom in het
brijncircuit

– Lucht in het brijncircuit

– Doorstroming warmtebron con-
troleren

– Steekcontact op de printplaat en
aan de kabelboom controleren.

– Voeler op goede werking contro-
leren (weerstandsmeting aan de
hand van de kenwaarden VR 11,
zie bijlage)

– Voeler vervangen

– Volumestroom van de brijnpomp
controleren (optimale spreiding
ca. 3-5 K)

– Brijncircuit ontluchten

F.26 Perszijde Compressor Over-
verhitting

Fouten tijde-
lijke waar-
schuwings-
melding

– Overmatig hoog vermogen bij
hoge aanvoertemperatuur

– VRC DCF-ontvanger met inge-
bouwde buitentemperatuursen-
sor niet aangesloten (weergave -
60 °C = te hoge, berekende aan-
voertemperatuur)

– Stooklijn reduceren

– Vereiste verwarmingsvermogen
controleren (afwerklaagdroging,
ruwbouw) en evt. verminderen

– Meegeleverde VRC DCF-ontvan-
ger aansluiten

F.27 Druk koudemiddel te hoog

Warmteverbruikszijde neemt
te weinig warmte af

De geïntegreerde hogedruk-
schakelaar werd bij 3 MPa
(30 bar) (g) geactiveerd

Het product kan ten vroegste
na 60 min opnieuw gestart
worden

Fouten met
tijdelijke uit-
schakeling

– Lucht in de CV-installatie – Verwarming ontluchten

– Pompvermogen van de CV-
pomp is verkeerd ingesteld, is
verminderd of CV-pomp is de-
fect.

– Pompinstelling controleren

– CV-pomp controleren, evt. ver-
vangen

– Radiatorverwarming zonder open
verdeler of buffervat

– CV-installatie controleren

– Buffervat, voelers VF1 en RF
verwisseld

– Positie van de voelers controle-
ren

– Te geringe volumestroom door
sluiten van kranen in afzonder-
lijke vertrekken bij een vloerver-
warming

– Kort CV-bedrijf vindt plaats na
elke warmwaterlading, wanneer
de buitentemperatuur daalt on-
der de BT-uitschakelgrens! De
regeling controleert of CV-bedrijf
nodig is.

– CV-installatie controleren

– Aanwezige vuilzeef dichtgelopen
of met verkeerde afmetingen

– Vuilzeef reinigen

– Afsluitkleppen gesloten – Alle afsluitkleppen openen

– Debiet van het koelmiddel te
laag (bijv. thermisch expansie-
ventiel TEV verkeerd ingesteld of
defect)

– Koelmiddelcircuit laten contro-
leren. Klantenservice fabrikant
waarschuwen
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Code Betekenis

Relevantie
en mogelijk-
heid van het
noodbedrijf

Oorzaak Oplossing

F.27 Druk koudemiddel te hoog

Warmteverbruikszijde neemt
te weinig warmte af

De geïntegreerde hogedruk-
schakelaar werd bij 3 MPa
(30 bar) (g) geactiveerd

Het product kan ten vroegste
na 60 min opnieuw gestart
worden

Fouten met
tijdelijke uit-
schakeling

Enkel VWS 380/3 en VWS 460/3:

– Het storingsrelais op de aanloop-
stroombegrenzer werd aange-
sproken. De rode led op de aan-
loopstroombegrenzer knippert:

– 2x = verkeerde fasevolgorde

3x = te hoge stroom com-
pressormotor

4x = te hoge temperatuur
thyristormodules

5x = te lage span-
ning/fasenuitval

6x = min./max. netfrequentie

7x = geen compressor aan-
gesloten

– Controleren of de groene led
op de aanloopstroombegrenzer
brandt. Wanneer de groene led
niet knippert, is er een storing
in de spanningsvoeding of is de
aanloopstroombegrenzer defect.

– Spanningsvoeding controleren
en opnieuw tot stand brengen

– Aanloopstroombegrenzer contro-
leren en evt. de klantenservice
van de fabrikant waarschuwen

Enkel VWS 380/3 en VWS 460/3:

– Wanneer de groene led brandt
en de rode led knippert, oorzaak
van de knippercode achterhalen
en verhelpen, en evt. de klanten-
service van de fabrikant waar-
schuwen

F.28 Druk koudemiddel te laag

Brijnzijde levert te weinig
warmte

De geïntegreerde lagedruk-
schakelaar is bij 125 kPa
(1,25 bar) (g) geactiveerd

Fouten met
tijdelijke uit-
schakeling

– Lucht in het brijncircuit

– Concentratie van de brijnvloeistof
te laag

– Brijncircuit ontluchten

– Vorstbeveiliging van de brijn-
vloeistof controleren en evt. brijn-
concentratie verhogen

– Vermogen van de brijnpomp
is verminderd of brijnpomp is
defect

– Pompinstelling controleren

– Brijnpomp controleren, evt. ver-
vangen

– Niet alle circuits worden gelijk-
matig doorstroomd. Herkenbaar
aan de verschillende dikte van
de ijsvorming in de afzonderlijke
brijncircuits.

– Brijncircuits bijstellen

– Niet alle vereiste afsluitkleppen
zijn geopend

– Alle afsluitkleppen openen

– Debiet van het koelmiddel te
laag (bijv. thermisch expansie-
ventiel TEV verkeerd ingesteld of
defect).

– Koelmiddelcircuit laten contro-
leren. Klantenservice fabrikant
waarschuwen.

Enkel VWS 380/3 en VWS 460/3:

– Het storingsrelais op de aanloop-
stroombegrenzer werd aange-
sproken. De rode led op de aan-
loopstroombegrenzer knippert:

– 2x = verkeerde fasevolgorde

3x = te hoge stroom com-
pressormotor

4x = te hoge temperatuur
thyristormodules

5x = te lage span-
ning/fasenuitval

6x = min./max. netfrequentie

7x = geen compressor aan-
gesloten

– Controleren of de groene led
op de aanloopstroombegrenzer
brandt. Wanneer de groene led
niet knippert, is er een storing
in de spanningsvoeding of is de
aanloopstroombegrenzer defect.

– Spanningsvoeding controleren
en opnieuw tot stand brengen.

– Aanloopstroombegrenzer contro-
leren en evt. de klantenservice
van de fabrikant waarschuwen.

Enkel VWS 380/3 en VWS 460/3:

– Wanneer de groene led brandt
en de rode led knippert, oorzaak
van de knippercode achterhalen
en verhelpen, en evt. de klanten-
service van de fabrikant waar-
schuwen.
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Code Betekenis

Relevantie
en mogelijk-
heid van het
noodbedrijf

Oorzaak Oplossing

F.29 Koelmiddeldruk buiten het
toegestane interval

Indien de storing zich twee
maal na elkaar voordoet, kan
de warmtepomp ten vroegste
na 60 min wachttijd opnieuw
starten

Fouten met
tijdelijke uit-
schakeling

– Koelmiddeldruk te hoog of te
laag, alle bij storingen 27 en 28
genoemde oorzaken zijn moge-
lijk

– Zie storingen 27 en 28

F.32 Fout warmtebron Sensor T8

Kortsluiting/onderbreking in
sensor

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
mogelijk

– De interne temperatuursensor
voor de bronuitlaattemperatuur
is defect of niet juist op de print-
plaat gestoken

– Steekcontact op de printplaat en
aan de kabelboom controleren

– Sensor op juiste werking contro-
leren (weerstandsmeting aan de
hand van de kenwaarden VR 11)

– Voeler vervangen

F.33 storing cv circuit Druk sen-
sor

Kortsluiting/onderbreking in
druksensor

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
niet mogelijk

– De druksensor in het verwar-
mingscircuit is defect of niet juist
opgestoken

– Steekcontact op de printplaat en
aan de kabelboom controleren

– Druksensor op juiste werking
controleren

– Druksensor vervangen

F.34 Storing bron circuit Druk
sensor

Kortsluiting/onderbreking in
druksensor

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
mogelijk

– De druksensor in het brijncircuit
is defect of niet juist opgestoken

F.35 Temp bron te hoog Fouten met
tijdelijke uit-
schakeling

– Brontemperatuur buiten de toe-
gestane bedrijfstemperatuur
(> 20 °C brijntemperatuur). Ver-
dampingsdruk te hoog

– Brijnpomp foutief

Werking start bij overeenkomstige
brontemperatuur weer zelfstandig

– Lagedruksensor controleren. De-
fecte lagedruksensor vervangen

– Werking van de brijn-
pomp (stuurspanning en
volumestroom) controleren

F.36 Bron druk laag Fouten tijde-
lijke waar-
schuwings-
melding

– Drukverlies in het brijncircuit
door lek of luchtkussen

– Druk < 60 kPa (0,6 bar)

– Brijncircuit controleren op lek-
kage

– Brijnvloeistof bijvullen

– Brijncircuit spoelen en ontluchten

F.40 Fout sensor T1

Kortsluiting/onderbreking in
sensor

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
mogelijk

– De interne temperatuursensor
aan de hogedrukzijde van de
compressor is defect of niet juist
op de printplaat gestoken

– Steekcontact op de printplaat en
aan de kabelboom controleren

– Sensor op juiste werking contro-
leren (weerstandsmeting aan de
hand van de kenwaarden VR 11)

– Voeler vervangenF.41 Fout warmtebron Sensor T3

Kortsluiting/onderbreking in
sensor

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
mogelijk

– De interne temperatuursensor
voor de broninlaattemperatuur
is defect of niet juist op de print-
plaat gestoken

F.42 Fout sensor T5

Kortsluiting/onderbreking in
sensor

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
mogelijk

– De interne temperatuursensor
aan de CV-retourleiding is defect
of niet juist op de printplaat ge-
stoken

F.43 Fout sensor T6

Kortsluiting/onderbreking in
sensor

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
mogelijk

– De interne temperatuursensor
aan de CV-aanvoer is defect of
niet juist op de printplaat gesto-
ken

F.44 Fout buitenvoeler AF

Kortsluiting/onderbreking in
sensor

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
mogelijk

– De buitentemperatuursensor of
verbindingsleiding is defect of de
aansluiting is niet correct

– ProE-stekker op de printplaat
controleren, verbindingsleiding
controleren

– Sensor vervangen
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Code Betekenis

Relevantie
en mogelijk-
heid van het
noodbedrijf

Oorzaak Oplossing

F.45 Fout Boilervoeler SP

Kortsluiting/onderbreking in
sensor

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
mogelijk

– De boilertemperatuurvoeler is
defect of de aansluiting is niet
correct

– ProE-stekker op de printplaat
controleren

– Sensor op juiste werking contro-
leren (weerstandsmeting aan de
hand van de kenwaarden VR 10)

– Voeler vervangenF.46 Fout Sensor VF1

Kortsluiting/onderbreking in
sensor

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
mogelijk

– De aanvoertemperatuurvoeler
van het buffervat is defect of de
aansluiting is niet correct

F.47 Fout Retour Sensor….. RF1

Kortsluiting/onderbreking in
sensor

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
mogelijk

– De retourtemperatuurvoeler van
het buffervat is defect of de aan-
sluiting is niet correct

F.48 Fout Aanvoer Sensor…..
VF2

Kortsluiting/onderbreking in
sensor

Storing met
permanente
uitschakeling,
warmwaterbe-
drijf mogelijk

– De aanlegtemperatuurvoeler
VF2 in het verwarmingscircuit
is defect of de aansluiting is niet
correct

F.52 Voeler staat niet op hydrau-
lisch schema

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
niet mogelijk

– Hydraulisch schema niet juist
ingevoerd. Voeler niet juist aan-
gesloten.

– Hydraulisch schema en voeler-
posities aan de hand van de
aanwezige CV-installatie con-
troleren.

F.60 Vorstbeveil. warmtebron
Spreiding te groot

Storing 20 driemaal na elkaar
opgetreden

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
mogelijk

– Zie storing 20 – Zie storing 20.

F.62 Vorstbeveil. warmtebron
Temperatuur te laag

Storing 22 driemaal na elkaar
opgetreden

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
mogelijk

– Zie storing 22 – Zie storing 22

F.72 Aanvoer temperatuur te
hoog voor vloerverwarming

Aanvoertemperatuur gedu-
rende 15 min hoger dan een
ingestelde waarde (max. CV-
temperatuur + compressorhys-
terese + 2 K); fabrieksinstel-
ling: 52 °C is

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
niet mogelijk

– Aanvoertemperatuurvoeler VF2
te dicht bij de warmtepomp ge-
monteerd

– Aanvoertemperatuurvoeler over-
eenkomstig hydraulisch schema
verplaatsen

– Aanvoertemperatuurvoeler VF2
is defect

– Aanvoertemperatuurvoeler VF2
controleren, evt. vervangen

– Vermogen van de externe CV-
pomp is verminderd of pomp is
defect

– Pompinstelling controleren

– Externe CV-pomp controleren,
evt. vervangen

– Aanwezige vuilzeef dichtgelopen
of met verkeerde afmetingen

– Vuilzeef reinigen

– Mengklepventiel achter buffervat
defect

– Mengklepventiel controleren, evt.
vervangen

– Max. CV-temperatuur te laag
ingesteld

– Instelling Max. Cv-circ. temp.
controleren.

F.81 Druk koudemiddel te hoog

Storing 27 driemaal na elkaar
opgetreden

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
mogelijk

– Zie storing 27 – Zie storing 27

F.83 Druk koudemiddel te laag
Test warmtebron

Storing 28 driemaal na elkaar
opgetreden

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
mogelijk

– Zie storing 28 – Zie storing 28
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Code Betekenis

Relevantie
en mogelijk-
heid van het
noodbedrijf

Oorzaak Oplossing

F.84 Druk van het koudemiddel

Koelmiddeldruk buiten het
toegestane interval

Storing 29 driemaal na elkaar
opgetreden

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
mogelijk

– Zie storing 29. – Zie storing 29

– Motorveiligheidsschakelaar van
de compressor (Kriwan-module)
werd geopend wegens hoge
wikkeltemperatuur

Zelfstandig sluiten van de Kriwan-
module vindt plaats na 30 minuten

Enkel VWS 220/3 en VWS 300/3:

– Zekering van de temperatuur-
bewaking op aanloopstroombe-
grenzer defect.

– Overbruggingsbeveiliging (ICL-
compressor) en bedrading con-
troleren. Wanneer de groene led
op de aanloopstroombegrenzer
niet brandt, is de zekering van
de temperatuurbewaking defect.

– Klantenservice fabrikant waar-
schuwen

Enkel VWS 380/3 en VWS 460/3:

– Het storingsrelais op de aanloop-
stroombegrenzer werd aange-
sproken. De rode led op de aan-
loopstroombegrenzer knippert:

– 2x = verkeerde fasevolgorde

3x = te hoge stroom com-
pressormotor

4x = te hoge temperatuur
thyristormodules

5x = te lage span-
ning/fasenuitval

6x = min./max. netfrequentie

7x = geen compressor aan-
gesloten

– Controleren of de groene led
op de aanloopstroombegrenzer
brandt. Wanneer de groene led
niet knippert, is er een storing
in de spanningsvoeding of is de
aanloopstroombegrenzer defect.

– Spanningsvoeding controleren
en opnieuw tot stand brengen

– Aanloopstroombegrenzer contro-
leren en evt. de klantenservice
van de fabrikant waarschuwen

Enkel VWS 380/3 en 460/3:

– Wanneer de groene led brandt
en de rode led knippert, oorzaak
van de knippercode achterhalen
en verhelpen, en evt. de klanten-
service van de fabrikant waar-
schuwen

Enkel VWS 380/3 en VWS 460/3:

– Fasenuitval in combinatie met
storing 94

– Zie storing 94

F.85 Fout CV-pomp

Kortsluiting of droog lopen

–Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
niet mogelijk

– De elektronica van de hoogeffi-
ciënte pomp heeft een fout (bijv.
droog lopen, blokkering, over-
spanning, onderspanning) vast-
gesteld en is vergrendelend uit-
geschakeld

– Schakel de warmtepomp gedu-
rende minstens 30 sec. stroom-
loos

– Steekcontact op de printplaat
controleren

– Pompfunctie controleren

F.86 Fout bronpomp

Kortsluiting of droog lopen

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
niet mogelijk

– De elektronica van de hoogeffi-
ciënte pomp heeft een fout (bijv.
droog lopen, blokkering, over-
spanning, onderspanning) vast-
gesteld en is vergrendelend uit-
geschakeld

– Schakel de warmtepomp gedu-
rende minstens 30 sec. stroom-
loos

– Steekcontact op de printplaat
controleren

– Pompfunctie controleren

F.90 CV druk te laag

Druk < 50 kPa (0,5 bar) warm-
tepomp schakelt uit en gaat
zelfstandig in bedrijf wan-
neer de druk boven 70 kPa
(0,7 bar) stijgt

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
niet mogelijk

– Drukverlies in de CV-installatie
door lekkage, luchtkussen of
defect expansievat

– CV-installatie controleren op
lekkage

– Water bijvullen en ontluchten

– Expansievat controleren

– Schroefverbindingen aan de ach-
terzijde van de warmtepomp zijn
niet juist afgedicht

– Schroefverbindingen vaster aan-
draaien

– Klemkoppelingen aan 3-
wegomschakelklep verwar-
ming/boilerlading zijn niet dicht

– Klemkoppelingen aan 3-
wegomschakelklep verwar-
ming/boilerlading vaster
aandraaien
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Code Betekenis

Relevantie
en mogelijk-
heid van het
noodbedrijf

Oorzaak Oplossing

F.91 Bron druk te laag

Druk < 20 kPa (0,2 bar) warm-
tepomp schakelt uit en gaat
zelfstandig in bedrijf wan-
neer de druk boven 40 kPa
(0,4 bar) stijgt, of de eventu-
eel door de klant gemonteerde
brondrukschakelaar werd geo-
pend

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
mogelijk

– Drukverlies in het brijncircuit
door lek of luchtkussen

– Brijncircuit controleren op lek-
kage, brijn bijvullen, ontluchten

– Brondruksensor defect – Steekcontact op de printplaat en
aan de kabelboom controleren

– Druksensor op juiste werking
controleren

– Druksensor vervangen

– Zekering F1 op printplaat defect – Zekering F1 controleren en evt.
vervangen

– Door de klant gemonteerde bron-
drukschakelaar of maximaalther-
mostaat werd geopend

– Brondrukschakelaar of maxi-
maalthermostaat controleren

– Brijnpomp defect – Controleren of normale of laag-
tarief-stroomvoorziening aan de
juiste netvoeding is aangesloten
en evt. corrigeren

– Controleren of het juiste elek-
trisch schema is ingesteld en
evt. corrigeren

– Dunne zekering op printplaat
controleren en evt. vervangen

– Wanneer bij de klant geen bron-
drukschakelaar aanwezig is,
controleren of aansluitklem SCH
aan de printplaat overbrugd is en
evt. klem overbruggen

– Controleren of N-aansluiting aan
het steekcontact laagtarief-N
aangesloten is en evt. aansluiten

F.94 Phase onderbroken Beveili-
ging controleren

Een of meer fasen uitgevallen

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
mogelijk

– Fasenuitval of zekering is geacti-
veerd

– Zekeringen en kabelaansluitin-
gen controleren (stroominvoer
naar compressor)

– Slecht vastgemaakte elektrische
aansluitingen

– Elektrische aansluitingen contro-
leren

– Te lage netspanning – Spanning aan de elektrische
aansluiting van de warmtepomp
meten

– EVU-blokkering bij verkeerd in-
gesteld elektrisch schema (bijv.
elektrisch schema 1)

– Instelling van het elektrisch
schema controleren

– Aanloopstroombegrenzer defect
of verkeerd aangesloten

– Aanloopstroombegrenzer contro-
leren en evt. de klantenservice
van de fabrikant waarschuwen

F.95 Verkeerde Draairicht.Compr
Phasen verwisselen

Fasevolgorde niet correct

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
mogelijk

– Geen spanning (tijdelijke uitscha-
keling door EVU)

– Aanloopstroombegrenzer defect
of verkeerd aangesloten

– Contact van de ontvanger van
het afstandsbedieningssignaal
aansluiten op klem 13

– Fasen verwisseld – Fasevolgorde veranderen door
telkens 2 fasen aan de stroom-
voorziening te verwisselen

– Aanloopstroombegrenzer defect
of verkeerd aangesloten

– Aanloopstroombegrenzer contro-
leren en evt. de klantenservice
van de fabrikant waarschuwen

F.96 Storing Druksensor koude-
middel

Kortsluiting in druksensor

Storing met
permanente
uitschakeling,
noodbedrijf
mogelijk

– Een druksensor in het koelcircuit
is defect of niet juist opgestoken

– Steekcontact op de printplaat en
aan de kabelboom controleren

– Druksensor op juiste werking
controleren

– Druksensor vervangen
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I Storingen zonder foutmelding

Storing Oorzaken Oplossing

De hulpverwarming werkt niet, hoewel ze
door de thermostaat vrijgegeven is (bijv. in
de wachttijd door elektriciteitsleverancier
(EVU-wachttijd)), de verwarming of warm-
waterboiler bereikt niet de gewenste tem-
peratuur.

– De hulpverwarming is via het laagtarief
aangesloten en dat is net door de elek-
triciteitsleverancier geblokkeerd

– Controleren of de hulpverwarming via
laagtarief is aangesloten en er net een
EVU-wachttijd is

– De veiligheidstemperatuurbegrenzer
van de hulpverwarming is geactiveerd

– Veiligheidstemperatuurbegrenzer ont-
grendelen door te drukken op de toets

Mogelijke oorzaken bij nieuwe activering:

– Lucht in de CV-installatie. Verstopt
vuilfilter in de retourleiding van de CV-
installatie

– Verwarmingscircuit ontluchten. Verstopt
vuilfilter reinigen

– De CV-pomp is blijven staan of loopt te
langzaam

– CV-pomp controleren en evt. vervangen

Lawaai in het verwarmingscircuit – Lucht in het verwarmingscircuit – CV-circuit ontluchten

– Verontreiniging in het verwarmingscir-
cuit

– Verwarmingscircuit spoelen

– Bivalente temperatuur verkeerd inge-
steld

– Bivalente temperatuur wijzigen

– Vermogen van de externe CV-pomp is
verminderd of pomp is defect

– Werking van pomp controleren, evt.
vervangen

Watersporen onder of naast de warmte-
pomp

– De condensafvoer is verstopt – Condens aan de binnenzijde van het
product wordt opgevangen in de con-
densbak en evt. onder de warmtepomp
afgevoerd (geen storing). Isolatie van
de leidingen aan de binnenzijde van het
product controleren, evt. extra isoleren
om de ophoping van condens te vermin-
deren

– Lekken in het verwarmingscircuit – Componenten van het verwarmingscir-
cuit (pomp, hulpverwarming, buis) con-
troleren op lekkage

– Evt. schroefverbindingen vaster aan-
draaien en afdichtingen vervangen

Buitentemperatuur geeft -60 ºC aan – Buitentemperatuursensor verkeerd
aangesloten of defect

– Buitentemperatuursensor controleren

Temperaturen in verwarmingscircuit te laag
of te hoog

– Gewenste kamertemperatuur niet opti-
maal ingesteld

– Gewenste kamertemperatuur wijzigen

– Verlagingstemperatuur niet optimaal
ingesteld

– Verlagingstemperatuur wijzigen

– Stooklijn niet optimaal ingesteld – Stooklijn wijzigen

J Karakteristieke waarden externe temperatuursensor VR 10

Temperatuur (°C) Weerstand (ohm)

-40 87879

-35 63774

-30 46747

-25 34599

-20 25848

-15 19484

-10 14814

-5 11358

0 8778

5 6836

10 5363

15 4238
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Temperatuur (°C) Weerstand (ohm)

20 3372

25 2700

30 2176

35 1764

40 1439

45 1180

50 973

55 807

60 672

65 562

70 473

75 400

80 339

85 289

90 247

95 212

100 183

105 158

110 137

115 120

120 104

125 92

130 81

135 71

140 63

145 56

150 50

155 44

K Karakteristieke waarden interne temperatuursensoren

Temperatuur (°C) Weerstand (ohm)

-40 327344

-35 237193

-30 173657

-25 128410

-20 95862

-15 72222

-10 54892

-5 42073

0 32510

5 25316

10 19862

15 15694

20 12486

25 10000

30 8060

35 6535

40 5330
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Temperatuur (°C) Weerstand (ohm)

45 4372

50 3605

55 2989

60 2490

65 2084

70 1753

75 1481

80 1256

85 1070

90 916

95 786

100 678

105 586

110 509

115 443

120 387

125 339

130 298

135 263

140 232

145 206

150 183

L Karakteristieke waarden buitentemperatuursensor VRC DCF

Temperatuur (°C) Weerstand (ohm)

-25 2167

-20 2067

-15 1976

-10 1862

-5 1745

0 1619

5 1494

10 1387

15 1246

20 1128

25 1020

30 920

35 831

40 740
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M Warmtepompschema

9

13

5

12

11

17 16 15

1M

3

6

7

2

4

8

T5

T4

T1

T2

T3T8

T6

10

14

1 CV-aanvoer

2 Druksensor CV-circuit

3 Hogedruksensor

4 Hogedrukschakelaar

5 Compressor

6 Lagedruksensor

7 Lagedrukschakelaar

8 Druksensor brijncircuit

9 Verdamper

10 Brijnpomp (door de klant te plaatsen)

11 Expansieventiel

12 Filterdroger

13 Condensor

14 CV-pomp (door de klant te plaatsen)

15 CV-retour

16 3-wegomschakelklep verwarming/boilerlading (door
de klant te plaatsen)

17 Warmwater retour

N Stroomschema's

N.1 Kleurkaart

Nr. Kleur

101 Blauw

102 blauw-groen

103 Bruin

104 geel

105 grijs

106 groen

107 groen-geel

108 oranje

109 rood

110 Zwart

111 violet

112 wit



Bijlage

0020202611_00 Warmtepomp Installatie- en onderhoudshandleiding 69

N.2 Stroomschema VWS 220/3 - VWS 300/3

10
6

L
N

5
4
3

1
2

2    12
1

4
3
2
1

4
3
2
1

6
5
4
3
2
1

8
7

7

5
6 14

13

8 16
15

3

1
2 10

9

4 12
11

14
13
12
11
10
9

16
15

2
1

L
N

L
N

N
L

2
1

L
N

L
N

L
N

105

103

110

105

103

110

101 A
2A
1

N
C

N
C

A
2A
1

N
C

N
C

A
2

N
C

N
C

A
2

A
1

N
C

N
C

(X
26

)

(X
9)

"5
"

"3
"

110

103

105

1
2

3
4

5
6

7
8

E
E

N
2

1

110 S

110

S
L

N

101 N
L3

N
L2

L3
L1

N
L2

L1
L2

L3
L1

L3
N

112

112

112

112

110

101

110

105

103

110

105+105

103+103

110+110

105

103

110

112

103

110

108

105+105

103+103

110+110

112

105

103

110

112

104

105+105

103+103

110+110

104

110
110

109
110
110

108
104
112
105
110
110
110

108
104
112
101

101
110

M

103

106

112

104

103

106

112

104

112
101

110

101

107

101
110
112

108
108

105

101

110

103

105+105

101

110

103

105

101

110

103

105

101

11
0

11
010

4
11

2

10
3

10
6

10
4

11
2

10
6

10
3

10
1

10
2

10
6

11
2

10
2

10
6

10
5

11
1

101
112

110
101
112

110
109

110
110

105
101

110
101
107

110

108

112

105

2
1

10
1

108
108

1

8

7

6

5

3

2

4

10

9

11

12

13

1 Printplaat thermostaat

2 Besturing CV-pomp

3 Besturing brijnpomp

4 Externe alarmuitgang

5 Externe hulpverwarming (door de klant te plaatsen)

6 Hoofdstroomvoorziening 400 V

7 Brondrukschakelaar (door de klant te plaatsen)

8 Brijnmengklep bij optionele externe, passieve koe-
ling (door de klant te plaatsen

9 Printplaat aanloopstroombegrenzer

10 Bescherming extra hulpverwarming



Bijlage

70 Installatie- en onderhoudshandleiding Warmtepomp 0020202611_00

11 Veiligheidsbescherming compressor

12 Aanstuurbescherming compressor

13 Bescherming aanloopstroombegrenzer

N.3 Stroomschema VWS 380/3 - VWS 460/3

A
2A
1

N
C

N
C

A
2A
1

N
C

N
C

10
6 L

N

1
2

3
4

5
6

7
8

E
E

10
6

L
N

10
1

2
1

10
5

L
N

10
1

N
L

10
6

2
1

11
2

L
N

10
2

L
N

11
1

L
N

N
2

1

110 S

110 S

5
4
3

1
2

4
3
2
1

4
3
2
1

L
N

101 N
L3

N
L2

L3
L1

N
L2

L1
L2

L3
L1

L3
N

11
0

11
010

4
11
2

10
3

10
6

10
4

11
2

10
6

10
3

103

106

112

104

103

106

112

104

101
112

112

101

(X
26
)

(X
9)

"5
"

"3
"

105

103

110

110

105

103

110

110

L3W V L2 U L1

110

101

107

110
101
112

108
108

101

110

112

108

108

10
5+
10
5

10
5

10
3

10
3+
10
3

11
0

11
0+
11
0

110

101

108

105

103

110
105

108

109
108

101

105
101

109
110

110
101
107110

103

105

101
110

105

101

110

103

105+105

101

110

103

105

101

110

103

105

101

110

108

101
112

112

112

112

1

8

7

6

5

3

2

4

9

10

11

1 Printplaat thermostaat

2 Besturing CV-pomp

3 Besturing brijnpomp

4 Externe alarmuitgang

5 Externe hulpverwarming (door de klant te plaatsen)

6 Hoofdstroomvoorziening 400 V
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7 Brondrukschakelaar (door de klant te plaatsen)

8 Brijnmengklep bij optionele externe, passieve koe-
ling (door de klant te plaatsen

9 Printplaat aanloopstroombegrenzer

10 Veiligheidsbescherming compressor

11 Bescherming extra hulpverwarming

O Technische gegevens

Technische gegevens – algemeen

VWS 220/3 VWS 300/3 VWS 380/3 VWS 460/3

Type warmtepomp Brijn/water-
warmtepomp

Brijn/water-
warmtepomp

Brijn/water-
warmtepomp

Brijn/water-
warmtepomp

Verwarmingsaansluitingen
aanvoer/retour productzijde

G 1 1/2" G 1 1/2" G 1 1/2" G 1 1/2"

Warmtebronaansluitingen aanvoer/retour
productzijde

G 1 1/2" G 1 1/2" G 1 1/2" G 1 1/2"

Productafmeting, hoogte zonder aanslui-
ting

1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm

Productafmeting, breedte 760 mm 760 mm 760 mm 760 mm

Productafmeting, diepte zonder stijl 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm

Productafmeting, diepte met stijl 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm

Gewicht, met verpakking 356 kg 370 kg 394 kg 417 kg

Gewicht, zonder verpakking 326 kg 340 kg 364 kg 387 kg

Gewicht, bedrijfsklaar 341 kg 359 kg 386 kg 414 kg

Toegestane omgevingstemperatuur 7 … 25 ℃ 7 … 25 ℃ 7 … 25 ℃ 7 … 25 ℃

Technische gegevens – vermogensgegevens

VWS 220/3 VWS 300/3 VWS 380/3 VWS 460/3

Vermogensgegevens warmtewisselaar De volgende vermo-
gensgegevens

gelden voor nieuwe
producten met

schone
warmtewisselaars.

De volgende vermo-
gensgegevens

gelden voor nieuwe
producten met

schone
warmtewisselaars.

De volgende vermo-
gensgegevens

gelden voor nieuwe
producten met

schone
warmtewisselaars.

De volgende vermo-
gensgegevens

gelden voor nieuwe
producten met

schone
warmtewisselaars.

CV-vermogen B0/W35 ΔT 5 K 21,5 kW 30,9 kW 37,7 kW 45,5 kW

Opgenomen vermogen B0/W35 ΔT 5 K
zonder pompen

4,8 kW 6,7 kW 8,4 kW 10,0 kW

Prestatiecoëfficiënt B0/W35 ΔT 5 K /
Coefficient of Performance EN 14511

4,4 4,5 4,4 4,4

Verwarmingsvermogen B0/W55 ΔT 8 K 20,1 kW 28,3 kW 34,6 kW 41,4 kW

Opgenomen vermogen B0/W55 ΔT 8 K
zonder pompen

6,2 kW 8,9 kW 11 kW 13 kW

Prestatiecoëfficiënt B0/W55 ΔT 8 K /
Coefficient of Performance EN 14511

3,2 3,2 3,1 3,2

Geluidsvermogen B0/W35 EN 12102 /
EN 14511 LWI in CV-bedrijf

54 dB(A) 55 dB(A) 56 dB(A) 61 dB(A)

Gebruiksgrenzen: bij dezelfde volume-
doorstroming als bij de controle van het
nominale vermogen onder genormeerde
nominale omstandigheden bij nominale
volumestromen en brijncircuit ΔT 3K
/ CV-circuit ΔT 5K. Het gebruik van de
warmtepomp buiten de gebruiksgrenzen
leidt tot het uitschakelen van de warm-
tepomp door de interne regel- en veilig-
heidsinrichtingen.

– B-10/W25

– B-10/W50

– B-5/W62

– B20/W62

– B20/W25

– B-10/W25

– B-10/W50

– B-5/W62

– B20/W62

– B20/W25

– B-10/W25

– B-10/W50

– B-5/W62

– B20/W62

– B20/W25

– B-10/W25

– B-10/W50

– B-5/W62

– B20/W62

– B20/W25
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Technische gegevens – brijncircuit

VWS 220/3 VWS 300/3 VWS 380/3 VWS 460/3

Brijnvloeistof: verhouding ethyleengly-
col/water

3/7 3/7 3/7 3/7

Max. werkdruk brijnvloeistof ≤ 0,3 MPa

( ≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa

( ≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa

( ≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa

( ≤ 3,0 bar)

Minimale broninlaattemperatuur (brijn
warm) in het CV-bedrijf

−10 ℃ −10 ℃ −10 ℃ −10 ℃

Maximale broninlaattemperatuur (brijn
warm) in het CV-bedrijf

20 ℃ 20 ℃ 20 ℃ 20 ℃

Volume van het warmtebroncircuit in de
warmtepomp

6,2 l 8,6 l 10,0 l 12,4 l

Nominale volumestroom ΔT 3 K 5,1 m³/h 7,6 m³/h 8,5 m³/h 10,7 m³/h

Min. toegestane volumestroom 3,8 m³/h 5,3 m³/h 7,0 m³/h 8,4 m³/h

Max. toegestane volumestroom 5,5 m³/h 8,3 m³/h 9,3 m³/h 11,8 m³/h

Drukverlies bij nominale volumestroom
bij ΔT 3 K

22,0 kPa 32,0 kPa 36,0 kPa 50,0 kPa

Materialen – Cu

– CuZn-Alloy

– Stainless Steel

– Fe

– EPDM

– Cu

– CuZn-Alloy

– Stainless Steel

– Fe

– EPDM

– Cu

– CuZn-Alloy

– Stainless Steel

– Fe

– EPDM

– Cu

– CuZn-Alloy

– Stainless Steel

– Fe

– EPDM

Technische gegevens – CV-circuit

VWS 220/3 VWS 300/3 VWS 380/3 VWS 460/3

Max. werkdruk CV circuit ≤ 0,3 MPa

( ≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa

( ≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa

( ≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa

( ≤ 3,0 bar)

Aanvoertemperatuur CV-bedrijf min. 25 ℃ 25 ℃ 25 ℃ 25 ℃

Aanvoertemperatuur CV-bedrijf max. 62 ℃ 62 ℃ 62 ℃ 62 ℃

Waterinhoud van het CV-circuit in de
warmtepomp

8,3 l 10,3 l 12,0 l 14,1 l

Nominale volumestroom bij ΔT 5 K 3,8 m³/h 5,4 m³/h 6,5 m³/h 7,8 m³/h

Min. toegestane volumestroom 2,1 m³/h 2,8 m³/h 4,0 m³/h 4,2 m³/h

Max. toegestane volumestroom 4,2 m³/h 5,7 m³/h 7,1 m³/h 8,5 m³/h

Drukverlies bij nominale volumestroom
bij ΔT 5 K

7,2 kPa 9,3 kPa 11,0 kPa 20,0 kPa

Materialen – Cu

– CuZn-Alloy

– Stainless Steel

– Fe

– EPDM

– Cu

– CuZn-Alloy

– Stainless Steel

– Fe

– EPDM

– Cu

– CuZn-Alloy

– Stainless Steel

– Fe

– EPDM

– Cu

– CuZn-Alloy

– Stainless Steel

– Fe

– EPDM

Technische gegevens – koelcircuit

VWS 220/3 VWS 300/3 VWS 380/3 VWS 460/3

Koelmiddeltype R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C

Koelmiddelinhoud van het koelcircuit in
de warmtepomp

4,10 kg 5,99 kg 6,70 kg 8,60 kg

Max. werkdruk koelmiddel ≤ 2,9 MPa

( ≤ 29,0 bar)

≤ 2,9 MPa

( ≤ 29,0 bar)

≤ 2,9 MPa

( ≤ 29,0 bar)

≤ 2,9 MPa

( ≤ 29,0 bar)

Compressortype Scroll Scroll Scroll Scroll

Olietype Ester (EMKARATE
RL32-3MAF)

Ester (EMKARATE
RL32-3MAF)

Ester (EMKARATE
RL32-3MAF)

Ester (EMKARATE
RL32-3MAF)

Olievulhoeveelheid 4,0 l 4,0 l 4,14 l 4,14 l
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Technische gegevens – elektrisch systeem

VWS 220/3 VWS 300/3 VWS 380/3 VWS 460/3

Nominale spanning compres-
sor/verwarmingscircuit

3/N/PE 400 V 50 Hz 3/N/PE 400 V 50 Hz 3/N/PE 400 V 50 Hz 3/N/PE 400 V 50 Hz

Ontwerpspanning stuurcircuit 1~/N/PE 230 V 50
Hz

1~/N/PE 230 V 50
Hz

1~/N/PE 230 V 50
Hz

1~/N/PE 230 V 50
Hz

Nominale spanning hulpverwarming
(door de klant te plaatsen)

3/N/PE 400 V 50 Hz 3/N/PE 400 V 50 Hz 3/N/PE 400 V 50 Hz 3/N/PE 400 V 50 Hz

Faseverschuiving cos φ = 0,7 ... 0,84 cos φ = 0,72 ... 0,83 cos φ = 0,76 ... 0,86 cos φ = 0,75 ... 0,86

Vereiste netimpedantie Zmax met aanloop-
stroombegrenzer

≤ 0,472 Ω ≤ 0,450 Ω ≤ 0,270 Ω ≤ 0,100 Ω

Zekeringstype, karakteristiek C, traag,
driepolig schakelend (onderbreken van
de drie netleidingen door een schake-
ling)

≤ 20 A ≤ 25 A ≤ 32 A ≤ 40 A

Optionele aardlekschakelaar ter plekke RCCB type A (puls-
stroomgevoelige

aardlekschakelaar
type A) of RCCB

type B
(aardlekschakelaar
gevoelig voor gelijk-

en wisselstroom
type B)

RCCB type A (puls-
stroomgevoelige

aardlekschakelaar
type A) of RCCB

type B
(aardlekschakelaar
gevoelig voor gelijk-

en wisselstroom
type B)

RCCB type A (puls-
stroomgevoelige

aardlekschakelaar
type A) of RCCB

type B
(aardlekschakelaar
gevoelig voor gelijk-

en wisselstroom
type B)

RCCB type A (puls-
stroomgevoelige

aardlekschakelaar
type A) of RCCB

type B
(aardlekschakelaar
gevoelig voor gelijk-

en wisselstroom
type B)

Aanloopstroom zonder aanloopstroom-
begrenzer

≤ 99 A ≤ 127 A ≤ 167 A ≤ 198 A

Aanloopstroom met aanloopstroombe-
grenzer

≤ 44 A ≤ 65 A ≤ 85 A ≤ 110 A

Min. elektrisch opgenomen vermogen bij
B5/W35

5,0 kW 6,4 kW 8,5 kW 10,1 kW

Max. elektrisch opgenomen vermogen bij
B20/W60

10,0 kW 12,0 kW 16,0 kW 18,0 kW

Max. elektrisch opgenomen vermogen
hulpverwarming

3 x 2,3 kW 3 x 2,3 kW 3 x 2,3 kW 3 x 2,3 kW

Beschermingsklasse EN 60529 IP 10B IP 10B IP 10B IP 10B
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