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WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool
WPC 5 cool W, WPC 7 cool W, WPC 10 cool W, WPC 13 cool W, WPC 18 cool W
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De montage (watertechnische en elektrische
installatie) alsmede de eerste inbedrijfname
en het onderhoud van dit toestel mogen alleen door een bevoegde installateur in overeenstemming met deze instructies uitgevoerd
worden.

1 Gebruiksaanwijzing voor de gebruiker en de installateur
A

1.1 Blik op het toestel
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Statusaanduiding installatie
1 Mengventiel gaat open
2 Mengventiel gaat dicht
3 Circulatiepomp verwarmingscircuit 2,
‘mengcircuit’
4 Circulatiepomp verwarmingscircuit 1,
‘radiatorcircuit’
5 Warmwaterbereiding
6 Compressor 1
7 WP-circulatiepomp 1
8 Koelen
9 Overgangsverwarming
(warmwaterbereiding)
10 Overgangsverwarming (verwarming)
11 Menu
A
B
C
D
E
F
G
G
H

F

E

G

D

1.2 Beschrijving van het toestel
De toestellen zijn verwarmingswarmtepompen met geïntegreerde warmwaterboiler, die
uitgelegd zijn voor de functie van sole/waterwarmtepompen. De warmtepomp onttrekt op
een laag temperatuurniveau warmte aan de
brine. Deze warmte wordt vervolgens op een
hoger temperatuurniveau aan het verwarmingswater afgegeven, samen met de energie
die door de compressor opgenomen is. Al naar
gelang de temperatuur van de warmtebron
kan het verwarmingswater worden verwarmd
tot een aanvoertemperatuur van 60°C.
In de toestellen zijn de brinecirculatiepomp,
de verwarmingscirculatiepomp, een driewegklep voor de omschakeling van verwarmen
naar koelen en een driewegklep voor de omschakeling naar keuze tussen CV- en tapwaterbereiding ingebouwd.
Het warmwater wordt als volgt verwarmd:
het door de warmtepomp verwarmde verwarmingswater wordt via een warmtewisselaar in
het warmwaterreservoir gepompt, waarbij het
haar warmte afgeeft aan het warmwater.
De WPC/WPC...cool wordt geregeld d.m.v. een
ingebouwde, van de buitentemperatuur afhankelijke retourtemperatuurregeling.
De WPMiw (WPC/WPC...cool) WPMi (WPC...
cool W) stuurt ook de tapwaterverwarming
aan tot de juiste temperatuur is bereikt. Mocht
de hogedruksensor of heetgasbeveiliging
van de warmtepomp tijdens het verwarmen
2

C

H

Display
Draaiknop
Draaischakelaar reset / auto
Toets programmering
Controlelampje programmering
Optische interface RS 232
Lampje in bedrijf: groen(verwarmen)
alleen bij WPC
Lampje in bedrijf: blauw (koelen)
alleen bij WPC...cool
Signaallamp rood (signaalanode)

B

uitslaan, dan wordt de tapwaterverwarming
automatisch afgesloten door een ingebouwde
elektrische naverwarmer, tenzij de ECO-functie
geactiveerd is. Als de ECO-functie is geactiveerd, wordt de verwarming van het tapwater
beëindigd. Dan wordt de streefwaarde van het
tapwater vervangen door de bereikte temperatuur van het tapwater. Wanneer het rode
waarschuwingslampje gaat branden, duidt dit
op een verbruikte signaalanode.
Bijzonderheden van de WPC..Cool
In de WPC...cool is tevens een warmtewisselaar en een driewegklep ingebouwd voor de
omschakeling tussen verwarming en koeling.
Het afkoelen van de woonruimte gebeurt
doordat de brine door een warmtewisselaar
wordt gepompt en daarbij warmte aan het
verwarmingswater onttrekt en aan de koelere
aarde afgeeft.
Wanneer de warmtepomp op koeling overschakelt, wordt dit aangegeven door het
blauwe in-bedrijf-lampje.
Bijzonderheden van de WPC..Cool W
De WPC..Cool W is uitgelegd voor gesloten
watervoerende bronsystemen. Een invriesbeveiliging verhindert het invriezen van de
verdamper in geval van storing. Tijdens het
koelen wordt de warmte afgevoerd naar het
bronsysteem.

Energie besparen
z Warmtepompen werken bij een maximale
aanvoertemperatuur van 35 °C bijzonder
energiebesparend en milieuvriendelijk.
Lage aanvoertemperaturen kunnen door
het gebruik van oppervlakteverwarming
(vloerverwarming of muurverwarming)
worden bereikt.
zBij verwarming door middel van radiatoren
moeten de afmetingen van de radiatoren zo worden gekozen dat de maximale
aanvoertemperatuur van 45 °C niet wordt
overschreden.
zDoor de regelaarparameter 'Pompcycli' te
activeren, kan het energieverbruik van de
circulatiepomp worden gereduceerd. Neem
hiervoor contact op met uw installateur.
zBij het activeren van de parameter 'WW
ECO' verwarmt uw warmtepomp het
tapwater uitsluitend met behulp van de
warmtepomp, zonder dat de elektrische
naverwarmer wordt gebruikt. In dat geval
blijft de temperatuur van het tapwater
automatisch beperkt tot de waarde die kan
worden bereikt met de warmtepomp.Om te
voorkomen dat de legionellabacterie zich
kan nestelen, moet de gehele buffer elke
dag eenmaal tot 60 °C worden verwarmd.
Hiervoor moet de parameter 'Antilegionelle' worden geactiveerd. Neem hiervoor
contact op met uw installateur.

Overzicht functies
z RS 232-interface voor instelling en controle
via PC
z Systeemuitbreiding door afstandsbediening
FEK en FE7
z Invoer van de vorstbeveiligingsgrenzen m.b.t.
installatie en warmtepompen
z Tenminste 1 dag gangreserve van de timer
z Automatische pompkickschakeling
z Resetmogelijkheid
z Storingslijst met nauwkeurige displayweergave van de storingscodes, de datum en de
tijd
z Snelle en nauwkeurige storingsdiagnose
d.m.v. installatie-analyse incl. het opvragen
van de temperaturen van warmtepomp en
periferie zonder hulptoestel
z voorinstellingen van de timerprogramma’s
voor alle verwarmings- en warmwatercircuits.

1.3 Belangrijke aanwijzingen
!

!

De warmtepompmanager
mag uitsluitend door erkende
installatiebedrijven geïnstalleerd en
onderhouden worden.
Wat niet is toegestaan:

z het gebruik van niet uitdrukkelijk vrijgegeven warmtemedia
z de verwarming van andere vloeistoffen
dan verwarmingswater
z de opstelling van het toestel
a) in de open lucht
b) in ruimten met bevriezingsgevaar
c) in natte ruimten zoals de badkamer
d) in ruimten met explosiegevaar
z het gebruik van het toestel
a) uiten de temperatuur-inzetgrenzen
b) zonder een minimale circulatiehoeveelheid aan de warmtebron en warmteopnemer
Het warmwaterreservoir heeft de
druk van de waterleiding. Tijdens de
verwarming druppelt het uitzettingswater
uit de veiligheidsklep, indien er geen
warmwaterexpansievat is geïnstalleerd.
Raadpleeg uw specialist, indien na
beëindiging van het verwarmen het water
nog steeds blijft druppelen.

1.4 Bediening
De bediening is in drie niveaus onderverdeeld.
Het 1e en 2e bedieningsniveau zijn zowel voor
de gebruiker als voor de vakman toegankelijk.
Het 3e bedieningsniveau is aan de vakman
voorbehouden:
1e Bedieningsniveau (klepje gesloten)
Hier kunnen de bedrijfstoestanden zoals de
”stand-by”-stand, programmafunctie, continue dag- en nachtfunctie etc. ingesteld worden. (zie hfdst. 2.1).
2e Bedieningsniveau (klepje open)
Hier kunnen de installatieparameters zoals
ruimtetemperaturen, warmwatertemperaturen, verwarmingsprogramma’s etc. ingesteld
worden (zie hfdst. 2.2).

3e Bedieningsniveau
(alleen voor de vakman)
Dit niveau is met een code beveiligd en mag
alleen door de vakman gebruikt worden. Hier
worden data vastgelegd die speciﬁek betrekking hebben op warmtepompen en installaties
(Zie uitsnede 2.10)

Het belangrijkste in het kort
Instellingen
Alle instellingen verlopen volgens hetzelfde
schema:

1.5 Wat te doen indien...?
. . . er geen warm water beschikbaar is of de
verwarming koud blijft:
Controleer de zekering in uw zekeringskast. Is
de zekering uitgeschakeld, schakel haar dan
opnieuw in. Als de zekering na de inschakeling opnieuw uitgeschakeld wordt, neem dan
contact op met installatiebedrijf.
... de warmwater-doorstroomhoeveelheid te
klein is:
Reinig en/of ontkalk de straalmondstukken in
de armaturen en de douchekoppen.
... het rode waarschuwingslampje brandt:
Laat de signaalanoden door uw specialist controleren en zo nodig vervangen.

Bij het openen van het klepje wordt de
manager in de programmeerstand geschakeld. Onder op de display op de installatieparameter ruimtetemp. 1 verschijnt een wijzersymbool .
Door aan de -knop te draaien kunt u de
wijzer op de installatieparameter brengen
die u wilt wijzigen.
Druk, om de waarden van de installatieparameters te wijzigen, de PRG-toets in. Zodra
het rode controlelampje boven de PRG-toets
gaat branden, kunt u met de draaiknop de
actuele waarde wijzigen. Druk vervolgens
opnieuw de PRG-toets in. Het controlelampje gaat uit en de nieuwe ingestelde waarde
is opgeslagen. Als het rode controlelampje,
boven de PRG-toets, na het opslaan niet
uitgaat, kunnen andere waarden bij deze
parameter door het nogmaals indrukken van
de PRG-toets gewijzigd worden. Pas als het
rode controlelampje uit is, kan het programmeren worden beëindigd.
Programmeren beëindigen
Na het invoeren en opslaan van de gewenste
parameterwijzigingen, kunt u het proces
beëindigen door het klepje te sluiten. Wilt
u echter nog meer wijzigingen uitvoeren,
draai dan aan de draaiknop tot in het display de melding TERUG verschijnt en druk
vervolgens de PRG-toets in. Zo keert u terug
naar het vorige niveau. Als het klepje met de
PRG-toets gesloten wordt, terwijl het controlelampje nog brandt, keert de manager
terug naar de uitgangspositie. De gewijzigde
waarde is niet opgeslagen.

Neem bij alle overige storingen altijd contact
op met de elektrotechnicus.

1.6 Onderhoud en controle en
veiligheid
Onderhoudswerkzaamheden, zoals
de controle van elektrische aansluitingen, mogen alleen worden uitgevoerd
door een vakman. Tijdens het inbouwen
dient het apparaat tegen stof en vuil beschermd te worden.

!

De kunststof onderdelen kunnen met een
vochtige doek worden gereinigd. Gebruik geen
reinigingsmiddelen die schuren of oplossen!
Gevaar voor verwondingen!
Als kinderen of personen met
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden het toestel moeten
bedienen, dient u ervoor te zorgen dat dit
enkel gebeurt onder toezicht of na een degelijke opleiding door een voor hun veiligheid bevoegde persoon.
Hou altijd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze nooit met het toestel spelen.

1.7 Bedienings- en montagevoorschriften
Naast deze gebruiksaanwijzing dient u ook te
letten op de aanwijzingen die behoren bij de
gebruikte componenten.
Afhankelijk van de installatie moeten
bovendien de gebruiks- en montageaanwijzingen van de onderdelen die bij
het apparaat horen, worden opgevolgd!

!

Bij de eerste ingebruikname wordt
er een installatiecheck uitgevoerd,
d.w.z. alle voelers die op dat moment zijn
aangesloten, worden bij het opvragen op
de display weergegeven. Voelers die niet
voor het aanbrengen van de spanning aangesloten zijn, worden door de manager niet
geregistreerd en dus niet weergegeven. Het
wijzersymbool slaat de installatieparameter
over.

!

3

Display-weergave (met alle display-symbolen)

Verwarmtijden voor verwarming en warm water (zwart)
Tekstweergave (14 posities)
Daginstelling voor verwarmingscircuit 1
Compressor in bedrijf
Schakelperiodes voor verwarmings- en warmwatermodus
2e warmtebron in bedrijf
Nachtstand voor verwarmingscircuit 1
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2e warmtebron (noodbedrijf)
Warmwaterfunctie
Continue nachtinstelling
Continue daginstelling
Automatische modus
”Stand-by”-stand
Foutmelding (knipperen)

1.8 Instellingen
1.8.1 Bedrijfstoestanden
(1e bedieningsniveau)
De bedrijfstoestanden kunnen gewijzigd worden door bediening van de -knop bij een
gesloten klepje.
”Stand-by”-stand
De vorstbeveiligingsmodus is
geactiveerd voor de verwarmings- en
warmwatermodus. Bij gesloten klepje
wordt in het display VORSTBEVEIL
weergegeven.
De warmwatertemperatuur wordt
vast ingesteld op 10 °C, de ingestelde
verwarmingsaanvoertemperatuur
wordt berekend aan de hand van een
ingestelde ruimtetemperatuur van 5 °C,
zie punt 3.
Gebruik: tijdens langere afwezigheid,
bijv. vakantie.
Automatische modus
Verwarmen volgens timerprogramma
(geldt voor VK1 en VK2), wisselen
tussen dag- en nachttemperatuur.
Warmwaterbereiding timerprogramma,
wisselen tussen dag- en

4

nachttemperatuur, zie punt 4. Bij deze
bedrijfstoestand wordt in het display
met een extra zon of maan afgebeeld
of verwarmingscircuit 1 zich in de
dag- of in de nachtstand bevindt. De
afstandsbediening is alleen in deze
bedrijfstoestand werkzaam.
Gebruik: als er verwarmd moet
worden en warm water moet worden
aangemaakt.
Continue daginstelling
Verwarmingscircuit wordt voortdurend
op dagtemperatuur gehouden (geldt
voor VK1 en VK2). Warm water volgens
timerprogramma.
Gebruik: in energiezuinige huizen waar
niet op de nachtstand moet worden
overgegaan.
Continue nachtinstelling
Verwarmingscircuit wordt voortdurend
op nachttemperatuur gehouden (geldt
voor VK1 en VK2). Warm water volgens
timerprogramma.
Gebruik: bij afwezigheid tijdens het
weekend.

Warmwaterfunctie
Warm water volgens timerprogramma,
wisselen tussen dag- en nachttemperatuur. De vorstbeveiligingsmodus is geactiveerd voor de verwarmingsmodus.
Gebruik: de stookperiode is beëindigd,
er mag alleen nog warm water worden
aangemaakt (zomerinstelling).
2e warmtebron
Bij deze instelling wordt de noodfunctie
geactiveerd. Bij deze bedrijfstoestand
neemt de overgangsverwarming onafhankelijk van het bivalentiepunt de
verwarming en de warmwaterbereiding
over.
!

Foutmelding (knipperen)
Geeft storing aan in de warmtepompinstallatie. Informeer uw vakman

1.8.2 Menu (2e bedieningsniveau)
Selecteer met de draaiknop het gewenste menupunt.
Om de diverse menupunten in te stellen , dient u naar bladzijde 6 te gaan.

RUIMTETEMP VK1

Onder menupunt RUIMTETEMP VK1 kunt u, voor verwarmingscircuit 1, de ruimtetemperatuur voor
dag- en nachtinstelling vastleggen.
Zodra de afstandsbediening FE7 of FEK aangesloten is en aan verwarmingscircuit 1 is toegewezen,
kan bovendien de werkelijke ruimtetemperatuur worden opgevraagd.

RUIMTETEMP VK2

Onder menupunt RUIMTETEMP VK2 kunt u, voor verwarmingscircuit 2, de ruimtetemperatuur voor
dag- en nachtinstelling vastleggen. De indicatie RUIMTETEMP VK2 verschijnt alleen als de aanvoertemperatuurvoeler in het mengcircuit voor het 2e verwarmingscircuit aangesloten is. Zodra
de afstandsbediening FE7 of FEK aangesloten is en aan verwarmingscircuit 2 is toegewezen, kan
bovendien de werkelijke ruimtetemperatuur worden opgevraagd.

WW TEMP

TIJD/DATUM

VAKANTIE/PARTY

Onder menupunt WARMWATERTEMP kunt u de temperatuur in de warmwaterboiler indelen bij
een ingestelde dag- of nachtwaarde.

Onder menupunt EINDDATUM kunt u de klok en de zomertijd corrigeren. De zomertijd is in de fabriek ingesteld en loopt van 25 maart t/m 25 oktober.

Onder menupunt VAKANTIE BEDR loopt de warmtepomp-installatie in de nachtstand. De vorstbeveiligingsmodus voor de warmwaterboiler is actief.
Onder menupunt PARTY BEDR kunt u de daginstelling met enkele uren verlengen.

TEMPERATUREN

Onder menupunt INFO TEMP kunt u voelertemperaturen van de warmtepomp resp. de warmtepomp-installatie en de vergelijking tussen werkelijke waarde en ingestelde waarde, bijv. het verschil tussen werkelijke en ingestelde stooklijn, etc. aﬂezen.

STOOKLIJN

Onder menupunt STOOKLIJN kunt u voor zowel verwarmingscircuit 1 als 2 een stooklijn instellen.
Alleen met de juiste stooklijn voor het juiste gebouw, blijft de ruimtetemperatuur, onafhankelijk
van de buitentemperatuur, constant. Het is daarom van groot belang dat u de juiste stooklijn kiest!

PROGR STOOKL

WW PROG

INZETGEBIED

Onder menupunt PROGR-STOOKL kunt u voor de verwarmingscircuits 1 en 2 de passende stooklijnen instellen.

Onder menupunt WW_PRG kunnen de tijden van de dag- en nachttemperaturen voor de warmwaterbereiding worden ingesteld.

Bij INZETGEBIED moeten, naast de instellingen in het 2e bedieningsniveau, ook de installatiespeciﬁeke parameters worden vastgelegd. Deze worden ingesteld in het 3e niveau dat beschermd
wordt met een code.
Alle parameters dienen door uw specialist achtereenvolgens te worden getest. De ingestelde
waarden worden in de desbetreffende kolom (installatiewaarde) van de inbedrijfnamelijst ingevoerd.

1.8.3
Bij de WPC ... cool wordt de ruimtetemperatuur voor de koeling wordt in het 3e bedieningsniveau door uw specialist ingesteld. Er wordt gekoeld
wanneer de ingestelde ruimtetemperatuur wordt overschreden. Het koelen wordt beëindigd wanneer een waarde wordt bereikt die 2 °C lager ligt dan
de ingestelde ruimtetemperatuur.
Voor het koelen van grote oppervlaktes (vloerverwarming, wandverwarming) dient u aanvullend te beschikken over de afstandsbediening
FEK (best.-nr. 22 01 93). Voor het koelen via ventilatorconvectoren dient u aanvullend te beschikken over de afstandsbediening FEK (best.-nr.
22 01 93) of de afstandsbediening FE7 (best.-nr. 18 55 79). Het koelen via radiatoren is niet mogelijk!

!
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Instellingen in het 2e bedieningsniveau voor zowel gebruiker als installateur
Ruimtetemperatuur VK 1
Onder menupunt RUIMTETEMP VK1 kunt u,
voor verwarmingscircuit 1, de ruimtetemperatuur voor dag- en nachtinstelling vastleggen.
Een wijziging van deze parameter heeft een
parallelle verschuiving van de stooklijn tot
gevolg.
Zodra de afstandsbediening FE7 of FEK aangesloten is en aan verwarmingscircuit 1 is
toegewezen, kan bovendien de werkelijke
ruimtetemperatuur worden opgevraagd.

TERUG
GEVR NACHTTEMP

RUIMTETEMP VK1
ACT RUIMTETEMP

Klepje openen!

RUIMTETEMP VK1

GEVRDAGTEMP

Ruimtetemperatuur VK 2
Met het menupunt RUIMTETEMP VK2 kunt u,
voor verwarmingscircuit 2, de ruimtetemperatuur voor dag- en nachtinstelling vastleggen.
Is het in de ruimtes te koud of te warm, dan
kunt u de ruimtetemperatuur veranderen. De
indicatie RUIMTETEM VK2 verschijnt alleen als
de aanvoertemperatuurvoeler in het mengcircuit is aangesloten.
Zodra de afstandsbediening FE7 of FEK aangesloten is en aan verwarmingscircuit 2 is
toegewezen, kan bovendien de werkelijke
ruimtetemperatuur worden opgevraagd.

TERUG

RUIMTETEMP VK2

GEVR DAGTEMP
Klepje openen!

Warmwatertemperatuur

RUIMTETEMP VK2
Onder menupunt WARMWATERTEMP kunt u
de temperatuur in de warmwaterboiler instellen op een dag- en nachttemperatuur.

GEVR NACHTTEMP

Klepje openen!

GEVR DAGTEMP

WWTEMP

GEVR DAGTEMP

GEVR WW TEMP D

GEVR NACHTTEMP

GEVR WW TEMP D

GEVR NACHTTEMP

ACT RUIMTETEMP
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GEVR WW TEMP N

GEVR WW TEMP N

KLOKTIJD

KLOKTIJD

ACT WW TEMP
JAAR
TERUG
MAAND
WW TEMP

DAG

Tijd en datum

KLOK INST

Met het menupunt TIJD/DATUM kunt u de klok
en de zomertijd corrigeren. De zomertijd is in
de fabriek ingesteld en loopt van 25 maart t/m
25 oktober.

TERUG

Klepje openen!

TIJD DATUM
TIJD/DATUM
KLOK INST
KLOK INST
oder
ZOMERTIJD
7

Temperaturen

Vakantie- en partymodus
In de vakantiemodus loopt de warmtepompinstallatie in nachtinstelling en de vorstbeveilgingsmodus voor de warmwaterbereiding is
actief. De vakantiemodus wordt bij gesloten
klepje op het display weergegeven.
Voor het begin van de vakantie wordt het
jaar, de maand en de dag ingevoerd. Voor het
einde van de vakantie wordt eveneens jaar,
maand en dag ingevoerd. Start- en eindtijd is
altijd om 24:00 uur van de ingevoerde datum.
Na aﬂoop van de vakantie functioneert de
warmtepomp-installatie weer volgens het
voorheen ingestelde verwarmings- en warmwaterprogramma.
In de party_modus kan de daginstelling voor
de verwarming met enkele uren worden
verlengd. De party-modus wordt bij gesloten
klepje in het display weergegeven.
Als bijv. het verwarmingsprogramma om 22:00
op de nachtinstelling zou schakelen en u heeft
de party-modus op 2 uur ingesteld, dan wordt
de nachtinstelling pas om 24:00 gestart.

Klepje openen!

JAAR

EINDE

In het menupunt Temperaturen kunt u waarden van de warmtepomp of van de wamtepompinstallatie aﬂezen.
Open de bedieningsklep!

TEMPERATUREN
MAAND

EINDE

BUITEN
DAG

EINDE

VAKANTIE

VAKANTIE/PARTY

TERUG

TERUG
VAKANTIE

TEMPERATUREN
VAKANTIE/PARTY

JAAR AANVANG

Er wordt geen nominale of reële waarde aangegeven als de overeenkomstige sensoren niet
aangesloten zijn.
Voorbeeld:
Warmtehoeveelheid van de compressor in
verwarmingswerking voor de laatste 24 uur
in KWh
Display

MAAND AANVANG

DAG AANVANG
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WH DAG KWh

TEMPERATUREN
BUITEN
ACT-RUIMTETEMP
GEVR-RUIMTETEM
REL.VOCHTIGH.
ONTDOOITEM
GEVR-WW-TEMP
ACT-RETOURTEMP
GEVR-RET-TEMP
ACT-MENGKRING
GEVR-MENGKRING
VASTE WAARDE
GEVR-BUFF-TEMP
ACT-AANV-TEMP
AANV GEVR-VERW
ACT BRONTEMP
GEVR-BRONTEMP
BIVALENT VERW
BIVALENT WW
GRENS VERW
GRENS WW
VORSTBEV
VWGASTEMP
DRUK HD
DRUK ND
WH DAG KWh

Buitentemperatuur
Reële kamertemperatuur voor verwarmingscircuit 1 (HK1) of verwarmingscircuit 2 (HK2)
(wordt enkel weergegeven als de afstandsbediening FE7 aangesloten is)
Nominale kamertemperatuur voor verwarmingscircuit 1 of verwarmingscircuit 2
(wordt enkel weergegeven als de afstandsbediening FE7 aangesloten is)
Luchtvochtigheid van de ruimte
Dauwpunttemperatuur
Nominale warmwatertemperatuur
Reële warmtepomp-retourtemperatuur verwarmingscircuit 1
Nominale warmtepomp-retourtemperatuur verwarmingscircuit 1 (HK1) bij vaste-waarderegeling wordt de vastewaardetemperatuur weergegeven
Reële mengklepaanvoertemperatuur verwarmingscircuit 2
Nominale mengklepaanvoertemperatuur verwarmingscircuit 2
Vaste-waardetemperatuur warmtepompretour
Nominale buffertemperatuur (grootste nominale waarde van verwarmingscircuits H1, H2, (H3 indien MSM voor handen) bij
vaste-waarderegeling wordt de vaste-waardetemperatuur weergegeven)
Reële warmtepomp-aanvoertemperatuur
Nominale aanvoertemperatuur van verwarming
Werkelijke temperatuur van de bron
Minimale temperatuur van de bron
Bivalentiepunt-verwarming
Bivalentiepunt-warm water
Grenstemperatuur-verwarming
Grenstemperatuur-warm water
Vorstbeveiligingstemperatuur installatie
Compressoruitgangstemperatuur
Hoge druk
Lage druk (alleene bij WPC...cool / WPC 7 - 18 cool W)
Warmtehoeveelheid van de compressor in verwarmingswerking voor de laatste 24 uur in KWh. Alleene
bij WPC...cool / WPC 7 - 18 cool W.

WH SOM MWh

Totale som van de warmtehoeveelheid van de compressor in verwarmingswerking in MWh. Alleene bij

WH DAG KWh

Warmtehoeveelheid van de compressor in warmwaterwerking van de laatste 24 uur in KWh. Alleene

WH SOM MWh

Totale som van de warmtehoeveelheid van de compressor in warmwaterwerking in MWh. Alleene bij

WPC...cool / WPC 7 - 18 cool W.
bij WPC...cool / WPC 7 - 18 cool W.
WPC...cool / WPC 7 - 18 cool W.

WH SOM KWh
WH SOM MWh

Totale som van de warmtehoeveelheid van de elektrische bijkomende opwarming in
verwarmingswerking in KWh. Alleene bij WPC...cool / WPC 7 - 18 cool W.
Totale som van de warmtehoeveelheid van de elektrische bijkomende opwarming in
warmwaterwerking in MWh. Alleene bij WPC...cool / WPC 7 - 18 cool W.
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Stooklijn

Stooklijn














































Buitentemperatuur
[°C]
$XHQWHPSHUDWXU>&@

26_03_01_0077










Gebaseerd
op -20 °C
%H]RJHQDXI&
buitentemperatuur
$XHQWHPSHUDWXU







Gebaseerd
op +20 °C
Gebaseerd
op 0 °C
%H]RJHQDXI&
%H]RJHQDXI&
buitentemperatuur
buitentemperatuur
$XHQWHPSHUDWXU
$XHQWHPSHUDWXU







Bij het verstellen van de stooklijn op de
WPMiw, wordt boven in de indicatie de berekende ingestelde retour-, resp. aanvoertemperatuur en de ingestelde ruimtetemperatuur
weergegeven

Voor verwarmingscircuit 1 en 2 kan telkens een stooklijn ingesteld worden.
In de fabriek is voor verwarmingscircuit 1 de stooklijn op 0,6 en voor verwarmingscircuit
2 de stooklijn op 0,2 ingesteld.

Verwarmingscircuit
1 = WP-retourtemperatuur
+HL]NUHLV:35FNODXIWHPSHUDWXU>&@
Verwarmingscircuit
2 = WP-aanvoertemperatuur
+HL]NUHLV:39RUODXIWHPSHUDWXU>&@

Onder menupunt STOOKLIJN kunt u voor zowel
verwarmingscircuit 1 als 2 een stooklijn instellen. Het is daarom van groot belang dat u de
juiste stooklijn kiest!
Aanwijzing: uw installateur heeft aan de hand
van uw gebouw en installatie voor elk verwarmingscircuit de optimale stooklijn ingesteld.
Deze stooklijn is bij verwarmingscircuit 1 gebaseerd op de WP-retourtemperatuur en bij
verwarmingscircuit 2 op de aanvoertemperatuur in het mengcircuit.

Instelling programmamodus wisselen tussen dag- en nachtinstelling

7DJ%HWULHE
Daginstelling



$EVHQN%HWULHE
Nachtinstelling










































26_03_01_0078




Zodra er in het 3e bedieningsniveau, met de
parameter VASTE WAARDE, een temperatuur
gekozen is, verdwijnt stooklijn 1 van het
display en wordt de ingestelde vaste waarde
met de overeenkomstige temperatuur
weergegeven.





$EVHQN%HWULHE
Nachtinstelling

C26_03_01_0076

Gebaseerd
op +20 °C
Gebaseerd
op 0 °C
Gebaseerd
op -20 °C
%H]RJHQDXI&
%H]RJHQDXI&
%H]RJHQDXI&
buitentemperatuur
buitentemperatuur
$XHQWHPSHUDWXU
$XHQWHPSHUDWXU
$XHQWHPSHUDWXU buitentemperatuur

De afbeelding geeft een standaard stooklijn weer met een curve van 0,8 op basis van
een ingestelde ruimtetemperatuur (daginstelling) van 20 °C. De onderste stooklijn is de
nachtinstelling. Hierbij is de ingestelde ruimtetemperatuur (nachtinstelling) op 15 °C ingesteld,
waardoor er een parallelle verschuiving van de stooklijn ontstaat.



Verwarmingscircuit
1
+HL]NUHLV

Retour-/aanvoertemperatuur
[°C]
5FNODXI9RUODXIWHPSHUDWXU>&@

Daginstelling
7DJ%HWULHE

Aanpassing van een stooklijn
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JHlQGHUWH+HL]NXUYH
Veranderde
stooklijn
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Retour-/aanvoertemperatuur
[°C]
5FNODXI9RUODXIWHPSHUDWXU>&@

Voorbeeld:
Bij een verwarmingsinstallatie is de retour-, resp. aanvoertemperatuur in de overgangstijd, bij
een buitentemperatuur van tussen 5 °C tot 15 °C, te laag. Bij buitentemperaturen van d 0 °C is
deze temperatuur in orde. Dit probleem wordt met een parallelle verschuiving en gelijktijdige
verkleining van de stooklijn verholpen.
De stooklijn 1,0, gebaseerd op een ingestelde ruimtetemperatuur van 20 °C, is van tevoren
ingesteld. De stippellijn geeft de veranderde stooklijn weer met een waarde van 0,83 en een
veranderde ingestelde temperatuur van 23,2 °C

Klepje openen!

STOOKLIJN

Verwarmingsprogramma’s
Onder menupunt PROGR STOOKL kunt u voor
de verwarmingscircuits 1 en 2 de bijbehorende
verwarmingsprogramma’s instellen. U kunt
uw verwarming instellen voor:
elke afzonderlijke dag van de week
(maandag t/m zondag)
– maandag t/m vrijdag (ma - vrij)
– zaterdag en zondag (za - zo)
– de hele week (ma - zo)
Voor elk van deze mogelijkheden kunt u drie
schakelperiodes (I, II, III) instellen.
Zo legt u vast wanneer en hoe vaak
de warmtepomp-installatie tijdens
de daginstelling moet verwarmen.
Tijdens de andere periodes verwarmt de
warmtepomp volgens de nachtinstelling. De
overeenkomstige waarden voor de dag- en
nachtinstelling heeft u onder menupunt
RUITETEMP VK 1/2 al ingesteld.

VERW EINDE

–

Voorbeeld:
Voor verwarmingscircuit 1 moet uw
verwarming in de periode van maandag t/m
vrijdag elke dag gedurende twee verschillende
tijden in gebruik zijn, en wel van 5:30 tot 8:30
en van 14:00 tot 22:00. Tijdens het weekend
moet uw verwarming van ‘s morgens 8:30 tot
‘s avonds 21:00 verwarmen.

VERW BEGIN

VERW EINDE

VERW BEGIN

Klepje openen!

PROGR STOOKL
ZA _ ZO

VERW SYSTEM 1
VERW SYSTEM 1
oder
VERW SYSTEM 2

VERW BEGIN

MA_VR
VERW EINDE
TERUG
VERW BEGIN
STOOKLIJN

VERW BEGIN
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Warmwaterprogramma’s

VERW BEGIN

ZA _ ZO

TERUG

TERUG

PROGR_STOOKL

Onder menupunt WW PRG kunnen de tijden
van de dag- en nachttemperaturen voor de
warmwaterbereiding worden ingesteld. U kunt
de warmwaterbereiding instellen voor:
– elke afzonderlijke dag van de week
(maandag t/m zondag)
– maandag t/m vrijdag (ma - vrij)
– zaterdag en zondag (za - zo)
– de hele week (ma - zo)
Voor elk van deze mogelijkheden kunt u drie
schakelperiodes (I, II, III) instellen.
Uitzondering: als u het warme water van ‘s
avonds 22:00 tot de daaropvolgende dag, ‘s
morgens 6:00 wilt verwarmen, dienen er 2
schakelperiodes ingesteld te worden.
Zo legt u vast wanneer en hoe vaak de warmtepomp-installatie tijdens de daginstelling
warm water moet bereiden.
De overeenkomstige ingestelde waarden voor
de dag- en nachtinstelling heeft u onder de
installatieparameter warmwatertemp al ingesteld.
Voorbeeld:
U wilt elke dag warm water bereiden op twee
verschillende tijden: van ‘s avonds 22:00 tot
de daaropvolgende morgen 6:00 en van 8:00
tot 9:00.
Aangezien de dag om 0:00 begint, dient u ook
bij dit voorbeeld om 0:00 te beginnen met de
programmering. De 1e schakelperiode duurt
van 0:00 tot 6:00. De 2e schakelperiode begint
om 8:00 en duurt tot 9:00. De 3e schakelperiode begint om 22.00 en loopt om 24:00 af.

Klepje openen!

WW EINDE

WW BEGIN

WW EINDE

WW BEGIN

WW

EINDE

MA _ ZO

WW PROG
TERUG
MA _ VR
WW PROG

WW BEGIN
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Standaardinstellingen

1.9 Afstandsbediening FE 7

De warmtepompmanager is in de fabriek in de volgende standaardinstellingen voorgeprogrammeerd:
maandag - vrijdag

6:00 - 22:00

zaterdag - zondag

7:00 - 23:00

E-185579-0035

Schakeltijden1) voor verwarmingscircuits 1 en 2 H1/H2 (daginstelling)

2)

Ruimtetemp. 1 / 2

Ruimtetemperatuur in daginstelling

20 °C

Ruimtetemperatuur in nachtverlagingsfunctie

20 °C

Met de afstandsbediening FE 7 kunt u:
- de nominale kamertemperatuur tijdens
verwarmen voor verwarmingscircuit 1 of
verwarmingscircuit 2 met ± 5 °C wijzigen.
- de werkwijze veranderen.
De afstandsbediening beschikt over de
volgende bedieningselementen:
- een draaiknop om de nominale
kamertemperatuur te wijzigen
- een draaiknop met de standen

3)

Schakeltijden voor warmwaterprogramma (daginstelling)
maandag- zondag

00:00 - 24:00

Warmwatertemperatuur
Warmwater dagtemp..

47 °C

Warmwater nachttemp.

10 °C

Steilheid stooklijn

1)
2)
3)

Stooklijn 1

0,6

Stooklijn 2

0,2

Alleen voor 1e schakelperiode: 2e en 3e schakelperiode zijn niet voorgeprogrammeerd.
Standaardinstellingen zijn, zoals door STIEBEL ELTRON geadviseerd, zonder nachtverlaging.
Vanwege gunstige stroomprijzen tussen bijv. 22.00 en 06.00 uur

Verwarmings- en warmwaterprogramma’s
In deze tabellen kunt u de door u geprogrammeerde afzonderlijke waarden invullen

-

Automatische werking

-

Permanent verlaagde werking

-

Permanente dagwerking
De afstandsbediening werkt uitsluitend in de automatische modus van
de WPMiw.

!

1.10 Afstandsbediening FEK

Verwarmingscircuit 1
Schakelperiode I

Schakelperiode II

Bij de WPC... cool is bij koeling van
grote oppervlakten door middel van
vloerverwarming of convectoren absoluut
de FEK noodzakelijk.
Deze berekent behalve de ruimtetemperatuur tevens de dauwpunttemperatuur om de
vorming van condenswater tegen te gaan.

!

Schakelperiode III

E-220193-0109

ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
ma. - vr.
za. - zo.
ma. - zo.

Verwarmingscircuit 2
Schakelperiode I

Schakelperiode II

Schakelperiode III

ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
ma. - vr.
za. - zo.
ma. - zo.

Warmwaterprogramma
Schakelperiode I
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
ma. - vr.
za. - zo.
ma. - zo.

Schakelperiode II

Schakelperiode II

Met de afstandsbediening FEK kunt u:
- de nominale kamertemperatuur tijdens
verwarmen voor verwarmingscircuit 1 of
verwarmingscircuit 2 met ± 5 °C wijzigen.
- de werkwijze veranderen.
De afstandsbediening beschikt over de
volgende bedieningselementen:
- een draaiknop om de nominale
kamertemperatuur te wijzigen
- een afwezigheidstoets
- een infotoets
- een toets om de volgende werkwijzen te
selecteren:
-

Stand-bybedrijf

-

Automatische werking

-

Continu dagbedrijf

-

Continu nachtbedrijf
Wanneer de FEK vooraf wordt ingesteld op een desbetreffend verwarmingscircuit, worden de parameters Stooklijn, Ruimtetemperatuur en Verwarmingsprogramma op het display van de warmtepompmanager WPMiw weergegeven.

!
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2 Montageaanwijzing voor de installateur
2.1 Opbouw van het toestel WPC / WPC....cool / WPC....cool W
1

3

2

4

5

6

7

35
34
33
31

11
8
41 *
10

9

20 *

19 *
40

30
29

12

28
27
13

25
24

14

23

15

22

16

6ROHSXPSH
'+&
:3
///1////13(

21

17

26_03_01_0081C

37

39
Afb. 3
14

38

18

36

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
31
33
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Brine-uittrede
Brine-intrede
Verwarmingsretourleiding
Veiligheidsklep (in de extra verpakking)
Verwarmingsaanvoerleiding
Warmwater
Koudwater
Omschakelklep (Warmwater)
Vuilopvang (Verwarmingswater)
Condensor
Temperatuurvoeler (retour)
Hogedrukbegrenzing
Temperatuurvoeler heetgasbeveiliging
Verwarmingscirculatiepomp /
WP-circulatiepomp
Vul- en aftapkraan (verwarming)
Temperatuurvoeler warmwater
Warmwaterreservoir
Vul- en aftapkraan (WW-boiler)
Omschakelklep (brine) *
Warmtewisselaar (koelen) *
Elektrische aansluiting
STB elektr. naverwarming
Typeplaat
Vul- en aftapkraan (brine)
Expansieklep
Compressor
Brinepomp
Elektr. naverwarming (2e WB)
Vuilopvang (brine)
Invriesbeveiliging -drukschakelaar **
Lagedruksensor
Temperatuurvoeler (brine-uittrede)
Temperatuurvoeler (brine-intrede) **
Verdamper
Temperatuurvoeler WP-aanvoer
Vul- en aftapkraan (warmwatewarmtewisselaar)
Signaalanode
Drukschakelaar
Anode

Hogedruksensor
Ontluchting (verwarming) *

* alleene bij WPC...cool / WPC 7 - 18 cool W
** alleene bij WPC 5 cool W

2.2 Technische gegevens
Warmtepomp
Bestelnr.
Warmtepomp
Bestelnr.
Bouwwijze en modus
Bouwwijze (Compacte- / split- / open uitvoering)
Modus

type WPC 5
22 02 51
type WPC 5 cool
22 02 55

WPC 7
22 02 52
WPC 7 cool
22 02 56

WPC 10
22 02 53
WPC 10 cool
22 02 57

WPC 13
22 02 54
WPC 13 cool
22 02 58

Compact
Monovalent
Bivalent - parallel

Afmetingen, gewichten, aansluitmaten
Afmetingen
H/B/D 2100 x 600 x 650
2100 x 600 x 650
2100 x 600 x 650
2100 x 600 x 650
Kiepmaat
mm 2100
2100
2100
2100
Gewicht (leeg / gevuld)
kg 283 /445
293 / 458
303 / 465
313 / 475
Koelmiddel
type R 410A
R 410A
R 410A
R 410A
Vulgewicht
kg zie typeplaatje
Toelaatbare overdruk koelmiddel
MPa 4,3
4,3
4,3
4,3
Nominale inhoud warmwater
l 175
175
162
162
Opwarmtijd
15 °C naar 50 °C
1,7 uur
1,3 uur
1,0 uur
0,8 uur
Toelaatbare overdruk waterzijdig
MPa 1,0
1,0
1,0
1,0
Stilstandverlies per 24h
40,58 W
40,58 W
52,32 W
52,32 W
Aansluitingen verwarming aanvoer/retour
mm 22 opsteekaansluiting
Aansluitingen koud- en warmwater
mm 22 opsteekaansluiting
Aansluitingen warmtebron aanvoer / retour
mm 28 opsteekaansluiting
Verdampermateriaal
1.4401/Cu
Condensormateriaal
1.4401/Cu
Capaciteitsgegevens warmtepomp (EN 14511)
Warmtecapaciteit
bij B0/W35 1)
kW 5,8
7,8
9,9
13,4
kW 4,45
6,02
7,7
10,4
Onttrokken vermogen uit bron
bij B0/W35 1)
Opgenomen vermogen
bij B0/W35 1)
kW 1,34
1,78
2,2
3,05
4,3
4,38
4,5
4,39
Opwekkingsrendement (C.O.P.)
bij B0/W35 1)
Tapwaterrendement (C.O.P.) 6)
Volgens klasse 4, ±14.000 MJ
2,25 x ctap x Nel
2,41 x ctap x Nel
Opwekkingsrendement (C.O.P.) 7)
bij bodem
5,11 x Kel
5,25 x Kel
Koelcapaciteit bij WPC ... cool 2)
kW 3,8
5,2
6,0
8,5
Koelcapaciteit vlgs karakterisering type 2
kW 2,71
3,48
4,75
6,46
Rendement koeling
% 67
67
66
66
Opgenomen vermogen naverwarming (DHC) max.
kW 8,8
8,8
8,8
8,8
Warmtemedium
Warmtemedium, koude zijde
Brine uit water met 33 Vol.% Ethylenglykol
Volumestroom min..
warme zijde
m3/h 0,5
0,7
0,9
1,2
koude zijde
m3/h 1,4
1,9
2,2
3,1
Toelaatbare overdruk warme zijde en koude zijde
MPa 0,3
0,3
0,3
0,3
Beschikbaar extern drukverschil warme zijde 3)
hPa 350
350
260
167
Beschikbaar extern drukverschil koude zijde 3)
hPa 600
600
540
499
Inzetbereik temperaturen
°C –5 / 20 [korte tijd (max. 30 min.) zijn brontemp. tot 40 °C toegest].
WQA min. / WQA max. 4)
WNA min. / WNA max. 4)
°C 15 / 60
Elektrische gegevens
Zekering
Net compressor
A 16 gl
16 gl
16 gl
16 gl
Net naverwarming (interner 2. WE)
A 16 gl
16 gl
16 gl
16 gl
Stuurkring
A 16 gl
16 gl
16 gl
16 gl
Isolatiesoort EN 60529 (DIN VDE 0470)
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
Spanning / frequentie compressor
3/PE~400/50
3/PE~400/50
3/PE~400/50
3/PE~400/50
Spanning / frequentie naverwarming (interner 2. WE)
3/N/PE~400/50
3/N/PE~400/50
3/N/PE~400/50
3/N/PE~400/50
Spanning / frequentie Stuurkring
1/N/PE~230/50
1/N/PE~230/50
1/N/PE~230/50
1/N/PE~230/50
Aanloopstroom
A 23
25
28
30
Opgenomen elektr. vermogen 5)
Compressor + bronpump
min/max
kW 2,0 / 2,9
2,3 / 3,7
2,9 / 4,5
3,5 / 5,9
Corrosiebescherming behuizing
verzinkt
Voldoet aan de volgende veiligheidsvoorschriften:
DIN EN 60335, DIN 8975,
EMC-richtlijn 89/336/EEG,
Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG
Geluidsvermogen volgens EN 12102
dB(A) 43
44
48
50
Geluidsdruk (1 meter afstand)
1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

dB(A) 35

36

40

42

B0/W35
= brine-intredetemperatuur 0 °C, verwarmingsaanvoertemperatuur 35 °C
Bij nominale volumestroom, brine-uittredetemperatuur uit bron 15 °C, retourwatertemperatuur koelcircuit 23 °C
Bij B0/W35
WQA
= warmtebroninstallatie (koude zijde)
WNA
= verwarmingsinstallatie (warme zijde)
Bij min.
B5/W35
Bij max.
B20/W60
volgens tapwatermodel CW klasse 4
volgens gelijkwaardigheidsverklaring TNO
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2.2 Technische gegevens
Warmtepomp
Bestelnr.
Bouwwijze en modus
Bouwwijze (Compacte- / split- / open uitvoering)

type WPC 5 cool W
22 75 40

WPC 10 cool W WPC 13 cool W WPC 18 cool W
22 75 37
22 75 38
22 75 39

Compact

Modus

Monovalent
Bivalent - parallel

Afmetingen, gewichten, aansluitmaten
Afmetingen
H/B/L
Kiepmaat
mm
Gewicht (leeg / gevuld)
kg
Koelmiddel
type
Vulgewicht
kg
Toelaatbare overdruk koelmiddel
MPa
Nominale inhoud warmwater
l
Opwarmtijd
15 °C naar 50 °C
Toelaatbare overdruk waterzijdig
MPa
Stilstandverlies per 24h
Aansluitingen verwarming aanvoer/retour
mm
Aansluitingen koud- en warmwater
mm
Aansluitingen warmtebron aanvoer / retour
mm
Verdampermateriaal
Condensormateriaal
Capaciteitsgegevens warmtepomp volgens EN 14511)
Warmtecapaciteit
bij W10/W35 1)
kW
Onttrokken vermogen uit bron
bij W10/W35 1)
kW
kW
Opgenomen vermogen
bij W10/W35 1)
Opwekkingsrendement (C.O.P.)
bij W10/W35 1)
Tapwaterrendement (C.O.P.) 6)
Volgens klasse 4, ±14.000 MJ
bij bodem
Opwekkingsrendement (C.O.P.) 7)
Koelcapaciteit bij WPC ... cool 2)
Koelcapaciteit vlgs karakterisering type 2
Rendement koeling
Opgenomen vermogen naverwarming (DHC) max.
Warmtemedium
Warmtemedium, koude zijde
Volumestroom min.
warme zijde
koude zijde
Toelaatbare overdruk warme zijde en koude zijde
Beschikbaar extern drukverschil warme zijde 3)
Beschikbaar extern drukverschil koude zijde 3)
Inzetbereik temperaturen
WQA min. / WQA max. 4)
WNA min. / WNA max. 4)
Elektrische gegevens
Zekering
Net compressor
Net naverwarming (interner 2. WE)
Stuurkring
Isolatiesoort EN 60529 (DIN VDE 0470)
Spanning / frequentie compressor
Spanning / frequentie naverwarming (interner 2. WE)
Spanning / frequentie Stuurkring
Aanloopstroom
Opgenomen elektr. vermogen 5)
Compressor + bronpump
Corrosiebescherming behuizing
Voldoet aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

WPC 7 cool W
22 75 36

2100 x 600 x 650
2100
272 /447
283 / 458
R 410A
zie typeplaatje
4,3
4,3
175
175
2,1 uur
1,7 uur
1,0
1,0
40,58 W
40,58 W
22 opsteekaansluiting
22 opsteekaansluiting
28 opsteekaansluiting
1.4401/Cu
1.4401/Cu

293 / 471

303 / 465

313 / 475

4,3
162
1,3 uur
1,0
40,58 W

4,3
162
1,0 uur
1,0
52,32 W

4,3
162
0,8 uur
1,0
52,32 W

4,6
3,7
0,9
5,0

10,0
8,2
1,8
5,6

17,1
14,1
3,0
5,6

8,5
6,46
66
8,8

1,4
3,4
0,3
62
145

kW 3,8
kW
%
kW 8,8

m3/h
m3/h
MPa
hPa
hPa

Water
0,4
1,0
0,3
350
600

7,2
5,9
1,3
5,4
2,25 x ctap x
Nel
5,11 x Kel
3,8
2,71
67
8,8

5,2
3,48
67
8,8

12,5
10,2
2,3
5,5
2,41 x ctap x
Nel
5,25 x Kel
6,0
4,75
66
8,8

0,6
1,5
0,3
350
600

0,8
2,1
0,3
260
540

1,1
2,6
0,3
167
499

°C 7 / 20 [korte tijd (max. 30 min.) zijn brontemp. tot 40 °C toegest].
°C 18 / 60
A 16 gl
A 16 gl
A 16 gl
IP 20
1/N/PE~230/50
3/N/PE~400/50
1/N/PE~230/50
A 41

3/PE~400/50
3/N/PE~400/50
1/N/PE~230/50
25

3/PE~400/50
3/N/PE~400/50
1/N/PE~230/50
27

3/PE~400/50
3/N/PE~400/50
1/N/PE~230/50
28

2,9 / 4,5

3,5 / 5,9

Geluidsvermogen volgens EN 12102

kW 1,0 / 1,8
2,0 / 2,9
2,3 / 3,7
verzinkt
DIN EN 60335, DIN 8975,
EMC-richtlijn 89/336/EEG,
Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG
dB(A) 42
43
44

48

50

Geluidsdruk (1 meter afstand)

dB(A) 34

40

42

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)
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min/max

3/PE~400/50
3/N/PE~400/50
1/N/PE~230/50
25

35

W10/W35 = water-intredetemperatuur 0 °C, verwarmingsaanvoertemperatuur 35 °C
Bij nominale volumestroom, water-uittredetemperatuur uit bron 15 °C, retourwatertemperatuur koelcircuit 23 °C
Bij W10/W35
WQA
= warmtebroninstallatie (koude zijde)
WNA
= verwarmingsinstallatie (warme zijde)
Bij min.
B5/W35
Bij max.
B20/W60
volgens tapwatermodel CW klasse 4
volgens gelijkwaardigheidsverklaring TNO

36

2.2.1 Technische speciﬁcatie WPMiw
Netspanning

230 V ~ ± 10 %, 50 Hz

Opgenomen vermogen
EN 60529
EN 60730

Gangreserve van de timer, weekdag
Toelaatbare omgevingstemperatuur tijdens het bedrijf
Toelaatbare omgevingstemperatuur bij opslag
Voelerweerstanden

max. 8 VA
Beveiligingssoort IP 1XB
Beveiligingsklasse II
werkingswijze Type 1B
Software -klasse A
> 1 dag.
0 bis 50 °C
- 30 bis 60 °C
Weerstandswaarde van 2000 :

Communicatiesysteem

RS232 (optisch), CAN

Max. belastbaarheid van de relaisuitgangen
2 (1,5) A
2 (1,5) A
2 (1,5) A
2 (1,5) A
2 (1,5) A
2 (1,5) A
2 (1,5) A
2 (1,5) A
10 (8) A

WP-circulatiepompen 1 en 2
Verwarmingscircuitpomp
Mengcircuitpomp
Tapwatercirculatiepomp
Circulatiepomp
Bronpomp
Contact 2e VW
Mengkraan
Max. totale belasting van alle relaisuitgangen

2.3 Accessoires (in de extra verpakking)
aantal
2
2
2

omschrijving
Veiligheidsgroepen
voor verwarmings- en solesysteem
Drukslang DN 22 met isolatie
voor verwarmingssysteem
Drukslang DN 28 met isolatie
voor solesysteem

In de kartonnen doos verpakt
1
Buitenvoeler AFS 2
4
Toestelpootjes
glijkapjes voor de pootjes
4
2
Hoek-steekverbinding DN 22 voor verwarmings
aan- en afvoer
Hoek-steekverbinding DN 28
2
voor sole aanvoer en retour
Steekverbindingen DN 22
2
2
Steekverbindingen DN 28

2.4 Speciale accessoires
bestelnr.
17 06 51
25 68 96
25 68 95

16 53 39
16 88 13
26 50 48
16 88 29
26 42 46
26 43 10
26 43 11

Benoeming
Ventilatiemodule LWM 250
Actieve koelmodule WPAC 2 (alleen WPC)
Buffervat SBP 100 Komfort
Buffervat SBP 200 E
Buffervat SBP 700 E
Buffervat SBP 700 E SOL
WPSV 25-4 (Warmtepomp-brine-verdeler)
WPSV 32-4 (Warmtepomp-brine-verdeler)
WPSV 25-6 (Warmtepomp-brine-verdeler)
WPSV 32-6 (Warmtepomp-brine-verdeler)
MAG 12 (Sole -expansievat)
Verwarmingsafstandsbediening FE 7
Verwarmingsafstandsbediening FEK
Aanlegvoeler AVF 6
Dompelvoeler TF 6
Concentraat warmtemedium
Kant en klaar koelmiddel (Calcium carbonaat)

Bestelnr.
18 99 99
22 13 58
18 54 43
18 54 58
18 54 59
18 54 60
18 22 52
18 22 53
18 22 54
18 22 55
18 99 81
18 55 79
22 01 93
16 53 41
16 53 42
16 16 96
18 54 72
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warmtecapaciteit °Q WP

opname el. vermogen p PW

vermogensgetal H WP

























intredetemperatuur van het WQA - medium



1= aanvoertemperatur
35°C vollast
9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
2= aanvoertemperatur
50°C vollast
9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
3= aanvoertemperatur
60°C vollast

& 

warmtecapaciteit °Q WP
opname el. vermogen p PW
vermogensgetal H WP
26_03_01_0083
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intredetemperatuur van het WQA - medium



1 = aanvoertemperatur 35°C vollast
 9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
2= 9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
aanvoertemperatur 50°C vollast
3= 9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
aanvoertemperatur 60°C vollast



& 

Antivries
N/ watermengsel met 33% antivries N
(WK\OHQJO\NRO:DVVHUJHPLVFKPLW9RO(WK\OHQJO\NRO










C26_03_01_0082

Antivries
N/ watermengsel met 33% antivries N
(WK\OHQJO\NRO:DVVHUJHPLVFKPLW9RO(WK\OHQJO\NRO

Capaciteitsgraﬁek WPC 5 / WPC 5 cool

Capaciteitsgraﬁek WPC 7 / WPC 7 cool

warmtecapaciteit °Q WP

opname el. vermogen p PW

vermogensgetal H WP

















intredetemperatuur van het WQA - medium












1 =aanvoertemperatur
35°C vollast
9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
2 =aanvoertemperatur
50°C vollast
9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
3 =aanvoertemperatur
60°C vollast

& 

Capaciteitsgraﬁek WPC 13 / WPC 13 cool
26_03_01_0085



warmtecapaciteit °Q WP
opname el. vermogen p PW
vermogensgetal H WP















intredetemperatuur van het WQA - medium










2 =aanvoertemperatur
50°C vollast
9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
3 =aanvoertemperatur
60°C vollast

 1 =aanvoertemperatur
35°C vollast
9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW



& 

Antivries
N/ watermengsel met 33% antivries N
(WK\OHQJO\NRO:DVVHUJHPLVFKPLW9RO(WK\OHQJO\NRO

26_03_01_0084

Antivries
N/ watermengsel met 33% antivries N
(WK\OHQJO\NRO:DVVHUJHPLVFKPLW9RO(WK\OHQJO\NRO

Capaciteitsgraﬁek WPC 10 / WPC 10 cool
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warmtecapaciteit °Q WP

opname el. vermogen p PW

vermogensgetal H WP














intredetemperatuur van het WQA - medium



1 
= aanvoertemperatur
35°C vollast
9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
2 
= aanvoertemperatur
50°C vollast
9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
3 
= aanvoertemperatur
60°C vollast












& 

warmtecapaciteit °Q WP
opname el. vermogen p PW

20

vermogensgetal H WP

Water
:DVVHU























intredetemperatuur van het WQA - medium



1 = aanvoertemperatur 35°C vollast
2 = aanvoertemperatur 50°C vollast
3 = aanvoertemperatur 60°C vollast

Water
:DVVHU

& 

Capaciteitsgraﬁek WPC 5 cool W

Capaciteitsgraﬁek WPC 10 cool W
C26_03_01_0979
26_03_01_0083

warmtecapaciteit °Q WP

opname el. vermogen p PW

vermogensgetal H WP














intredetemperatuur van het WQA - medium



1= aanvoertemperatur
35°C vollast
9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
2= aanvoertemperatur
50°C vollast
9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
3= aanvoertemperatur
60°C vollast












& 

warmtecapaciteit °Q WP
opname el. vermogen p PW
vermogensgetal H WP

Water
:DVVHU














intredetemperatuur van het WQA - medium



1 = aanvoertemperatur 35°C vollast
 9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
2 
= aanvoertemperatur
50°C vollast
9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
3 
= aanvoertemperatur
60°C vollast

Water
:DVVHU












& 

Capaciteitsgraﬁek WPC 7 cool W



Capaciteitsgraﬁek WPC 13 cool W
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C26_03_01_0082
26_03_01_0083

warmtecapaciteit °Q WP
opname el. vermogen p PW





1 = aanvoertemperatur 35°C vollast
 9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
2 =aanvoertemperatur
50°C vollast
9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
9RUODXIWHPSHUDWXU&9ROOODVW
3 =aanvoertemperatur
60°C vollast











intredetemperatuur van het WQA - medium
















& 

Water
(WK\OHQJO\NRO:DVVHUJHPLVFKPLW9RO(WK\OHQJO\NRO

26_03_01_0085
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vermogensgetal H WP

Capaciteitsgraﬁek WPC 18 cool W

2.5 Beschrijving van het
toestel WPC

  

 



2.5.1 Werkingsschema WPC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Brine-uittrede
Brine-intrede
Verwarmingsretourleiding
Verwarmingsaanvoerleiding
Warmwater
Koudwater
Omschakelklep
Elektr. naverwarming (2e WB)
Condensor
Invriesbeveiliging
Hogedrukbegrenzing
Compressor
Warmtewisselaar
Warmwaterboiler
Expansieventiel
Filterdroger
Lagedruksensor
condens-opvangbak
Verdamper
Verwarmingscirculatiepomp
Brinepomp













2.5.2 Werkingsprincipe WPC


S S

S






Het brine-warmtebronmedium gaat de verdamper (21) van de warmtepomp binnen. Hier
wordt nu warmte aan de brine onttrokken,
zodat de brine de warmtepomp vervolgens
met een lage temperatuur verlaat.
De energie die door de warmtepomp bruikbaar gemaakt is, wordt in de condensor (9) op
het verwarmingswater overgedragen.



De elektrische naverwarming (8) (interne
2e WB) wordt geactiveerd als er voor de
warmwaterverwarming hogere temperaturen
nodig zijn dan de maximale aanvoertemperatuur van de warmtepomp. Bovendien kan deze
naverwarming, indien de warmtebehoefte van
het verwarmingssysteem groter is dan de verwarmingscapaciteit van de warmtepomp, in
de resterende warmtebehoefte voorzien.

26_03_01_0086

Het verwarmingswater geeft zijn warmte vervolgens af aan het verwarmingscircuit, of het
wordt voor verwarming van het warmwater
omgeleid met behulp van de 3-wegklep (7) in
de warmtewisselaar (14) die in de warmwaterboiler (13) is ingebouwd.

Afb. 8a
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2.6 Beschrijving van het
toestel WPC...cool

  

2.6.1 Werkingsschema WPC...cool
1 Brine-uittrede
2 Brine-intrede
3 Verwarmingsretourleiding
4 Verwarmingsaanvoerleiding
5 Warmwater
6 Koudwater
7 Driewegklep (warmwater)
8 Elektr. naverwarming (2e WB)
9 Condensor
10 Warmtewisselaar (koelen)
11 Verwarmingscirculatiepomp
12 Hogedrukbegrenzing
13 Compressor
14 Warmtewisselaar (warmwater)
15 Warmwaterboiler
16 Expansieventiel
17 Filterdroger
18 Lagedruksensor
18 Invriesbeveiliging -drukschakelaar (alleen
bij de WPC….Cool W)
19 condens-opvangbak
20 Verdamper
21 Driewegklep (brine)
22 Brinepomp

 

















S S

S






2.6.2 Werkingsprincipe WPC...cool
Het brine-warmtebronmedium gaat de verdamper (20) van de warmtepomp binnen. Hier
wordt nu warmte aan de brine onttrokken,
zodat de brine de warmtepomp vervolgens
met een lage temperatuur verlaat.



De energie die door de warmtepomp bruikbaar gemaakt is, wordt in de condensor (9) op
het verwarmingswater overgedragen.

De elektrische naverwarmer (8) (interne 2.WE)
treedt in werking als tijdens het verwarmen
de hogedruksensor of de heetgasbeveiliging
worden geactiveerd.
Bovendien kan de naverwarmer de restwarmte leveren als de warmtepomp onvoldoende
capaciteit heeft.
Voor het koelen wordt de brine met behulp
van een andere driewegklep (21) door een
extra warmtewisselaar (10) gepompt en onttrekt warmte aan het verwarmingswater.
2.6.3 Werkingsprincipe WPC...cool W
De WPC…cool W functioneert zoals de gewone
WPC….cool, met als bijzonderheid, dat er hierbij nu water in een gesloten circuit wordt gebruikt als warmtebron. Het circuit is door een
warmtewisselaar gescheiden van het grond- of
oppervlakte- water.

24

26_03_01_0087

Het verwarmingswater geeft zijn warmte vervolgens af aan het verwarmingscircuit, of het
wordt voor verwarming van het warmwater
omgeleid met behulp van de 3-wegklep (7) in
de warmtewisselaar (14) die in de warmwaterboiler (15) is ingebouwd.

Afb. 8b

2.7 Bediening en werking
alleen bestemd voor de installateur.
De in het toestel ingebouwde warmtepompmanager WPMiw regelt de complete verwarmingsinstallatie. Op de WPMiw worden alle
vereiste instellingen vóór en tijdens het bedrijf
doorgevoerd.
Alle instellingen in de inbedrijfnamelijst van
de warmtepompmanager WPMiw dienen te
worden uitgevoerd door de installateur.
Normaliter hoeft de installatie in de
zomer niet te worden uitgeschakeld,
omdat de WPMiw is voorzien van een automatische zomer-/winteromschakeling. Als
de installatie buiten bedrijf wordt gesteld,
dient de WPMiw op stand-by te worden
gezet. Zo blijven de beveiligingsfuncties van
de installatie gehandhaafd (b.v. vorstbeveiliging).

!

Indien de warmtepompinstallatie zodanig buiten bedrijf wordt gesteld, dat deze elektrisch
van het net wordt gescheiden, dient van de
gehele installatie al het water en de brine afgetapt te worden om bevriezing te voorkomen.
Open hiertoe de bovenste deur en verwijder
de onderste deur (afb. 9).
De installatie kan via de volgende
vul- en aftapkranen worden afgetapt
(zie afb. 3, blz. 13):
- Pos. 15 aan de zijde van de verwarming
- Pos. 18 Warmwaterboiler
- Pos. 24 Bij het brinewater
- Pos. 36 Warmtewisselaar warmwater

2.8 Voorschriften en
bepalingen
Water:
DIN EN 12828: Veiligheidstechnische uitrusting van warmwaterverwarmingen.
DIN 1988: Technische regels voor drinkwaterinstallaties.
TRD 721: Veiligheidsvoorzieningen tegen
drukoverschrijding - veiligheidsventielen.
Elektrisch:
NEN 1010: Bepalingen voor het installeren
van sterkstroominstallaties met nominale
spanning van max. 1000 V.
VDE 0298-4
VDE 0701: Bepalingen voor het repareren,
wijzigen en testen van gebruikte elektrische apparaten.
DIN-EN 60335 Teil 2-40
TAB: Technische aansluitvoorwaarden voor
aansluiting op het laagspanningsnet.

Koelmiddel:
EN 378: Veiligheidstechnische en milieutechnische voorwaarden.
DIN 7003 in ontwerp.
Algemeen:
Combinatie van technische eisen aan stookruimten, b.v. richtlijnen voor stookruimten,
nationale en lokale bouwvoorschriften, industriële en brandweer- en politievoorschriften
en voorschriften voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen.
„TA-Lärm“: Technische richtlijn ter bescherming tegen geluidsoverlast.

2.9 Onderhoud en reiniging
Uitsluitend bestemd voor de installateur.
z Voorafgaand aan alle onderhoudswerkzaamheden moeten de ingebouwde
elektrische onderdelen volledig worden
uitgeschakeld.
z Stel het veiligheidsventiel regelmatig in
werking totdat al het water eruit is gelopen. Sluit het veiligheidsventiel na controle.
zDe warmtepomp werkt volautomatisch en
heeft geen speciaal onderhoud nodig.
zIndien energiemeters zijn ingebouwd,
moeten de zich daarin bevindende ﬁlters,
die gemakkelijk verstopt raken, regelmatig
worden gereinigd.
zBij storingen in de werking van de
warmtepomp (b.v. activering van de HDbeveiliging) ten gevolge van afzettingen
van corrosieproducten (roestmodder) in
de condensor, dient de storingsdienst te
worden geraadpleegd; deze kan de afzettingen chemisch verwijderen met behulp
van geschikte oplosmiddelen.
z
Verwijder de ﬁlterelementen uit de ﬁlters.
De ﬁlters pos. 9 en 30 in afb. 3 zijn gemonteerd om de bewegende delen van
de warmtepomp te beschermen tegen
vuil. Om te voorkomen dat er minder druk
kan worden opgebouwd en de pomp dus
minder vermogen kan leveren, kunnen de
ﬁlterelementen worden verwijderd. Dit is
echter alleen toegestaan als men er zeker
van is dat er geen vuildeeltjes meer in het
verwarmingscircuit kunnen komen. Sluit de
kogelkraan, schroef de kap los en neem de
ﬁlterelementen eruit nadat de borgring is
verwijderd.

Verdere aanwijzingen voor het apparaat:
z Reinigen en ontkalken
Als de ﬂensplaat is verwijderd, kan het
reservoir via de inspectieopening worden
gereinigd. Gebruik geen ontkalkingspomp
en behandel de emaillaag en beschermingsanode niet met ontkalkingsmiddelen.
z Reservoir aftappen:
– Sluit de afsluiter in de toevoerleiding
voor koud water
– Draai de warmwaterkranen van alle aftappunten helemaal open.
– Het aftappen geschiedt via de
aftapkraan. In het onderste deel van het
reservoir blijft een restant water achter.

!

Tijdens het aftappen kan er warm
water uitkomen.

zUitwisselen van de anode.
 Anode controleren en evt. vervangen
indien het rode lampje op het bedieningspaneeltje brandt.
Anode niet verwisselen. ! Afb. 3
Signaalanode (37) met boring t.b.v.
de drukschakelaar (38) best. nr: 26 48 64
Bij het vervangen van de signaalanode, is
het belangrijk , dat deze drukschakelaar
waterdicht gemonteerd wordt.
Anode (39) zonder boring best.nr: 26 49 84

!

Zolang zich nog vuildeeltjes in de
ﬁlters bevinden, moeten de ﬁlterelementen weer worden geplaatst..

!

Pas als de ﬁlterelementen na langdurige
pompwerking nog volkomen schoon zijn,
is het verwarmingscircuit c.q. de broninstallatie vrij van vuildeeltjes en mogen de
ﬁlterelementen worden verwijderd.
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400

verstelbaar

500

26_03_01_0099

Afmetingen in mm

Afb. 9

26_03_01_0090

1
2
3
4
5
6
7
8

Afmetingen in mm
Afb. 10
26

Brine-uittrede
Brine-intrede
Verwarmingsretourleiding
Verwarmingsaanvoerleiding
Warmwater-uittrede
Koudwater-intrede
Veiligheidsgroep (bevindt zich in de extra verpakking)
Doorvoer voor elektrische leidingen in de achterwand

2.10 Montage
2.10.1 Transport
Voor bescherming van het apparaat dient het
loodrecht in de verpakking te worden getransporteerd. Bij beperkte transportmogelijkheden
mag het toestel ruggelings onder een hoek
van tenminste 45° worden vervoerd. In de
achter het apparaat aangebrachte zijplaten
kan als transporthulp een stang worden gestoken (afb. 11). Opslag en transport bij temperaturen lager dan -20°C en hoger dan +50°C
zijn niet toegestaan.

1

2.10.2 Opstelling

Na de opstelling van de warmtepomp moet men de aansluitingen
van de solepomp nakijken op lekkage en
eventueel aandraaien

Estrikvloer en
contactgeluidsisolatie
uitsparen

1 2

26_03_01_0089

1. Draai de vier schroeven uit de wegwerppallet los.
2. Verwijder de schijven.
3. Voordat het toestel van de palet wordt
genomen moet men de voetjes uit de bijgeleverde verpakking halen en volledig in
het toestel draaien.
4. Toestel van de pallet halen en plaatsen.
Voor het gemak kan men hiervoor
gebruik maken van de bijverpakte
glijschoentjes. (4).
5. Transportsteunen verwijderen.
6. Toestel waterpas opstellen met behulp van
de draaibare voetjes.

2
26_03_01_0088

De warmtepomp is geschikt voor
alle ruimtes m.u.v. de z.g. vochtige
ruimtes.

!

3
4
1 Aansluiting voor elektr.
leidingen
2 Transporthulpmiddelen
3 Toestelvoetje
4 glijschoentje
Afb. 11

1 Contactgeluidsisolatie
2 Zwevende estrikvloer
Afb. 12

!

Condities op de plaats van opstelling controleren
De ruimte waarin het apparaat geïnstalleerd
dient te worden, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
z Vorstvrij.
z Voldoende stevige vloer (zie voor het gewicht van het apparaat met gevuld wamwaterreservoir de technische gegevens).
z Horizontale, vlakke en vaste vloer.
z Bij een zwevende estrikvloer dienen voor
een geluidsarme werking van de warmtepomp de estrikvloer en de contactgeluidsisolatie rondom de opstellingsplaats van
de warmtepomp uitgespaard te worden
(afb. 12).
z In de ruimte mag geen sprake zijn van explosiegevaar door stof, gassen of dampen.
z Het grondoppervlak van de opstellingsruimte moet tenminste 3 m2 bedragen,
waarbij het volume van 6 m3 niet minder
mag worden.
z Als de warmtepompen samen met andere
verwarmingstoestellen in een stookruimte
wordt opgesteld, dient gegarandeerd te
worden, dat de werking van de andere
verwarmingstoestellen niet nadelig wordt
beïnvloed.
z Het aansluiten van het toestel gebeurd
aan de voorkant.
z Om service aan het toestel te verlenen is
alleen ruimte aan de voorkant benodigd.

2.10.3 Installeren van de warmtebroninstallatie warmtebron brine.
De warmtebroninstallatie voor de
brine/water-warmtepomp moet worden
uitgevoerd volgens de ontwerpgegevens van
STIEBEL ELTRON.
Toegestane brine:
– Ethyleenglycol
– Propyleenglycol
– Warmtemedium geconcentreerd
best.elnr.: 16 16 96
– Warmtemedium als kant-en-klaar mengsel. bestelnr.: 18 54 72
Bij gebruikmaking van het kant en klare
mengsel (bestelnr: 18 54 72) , mag in de
warmtebroninstallatie niet met hennep worden afgedicht.
2.10.3.1 Circulatiepomp en benodigde
volumestroom
Voor voldoende aanvoer van brine is in de
wamtepomp reeds een circulatiepomp ingebouwd. Het maximaal beschikbare externe
drukverschil kunt u zien in het Technische
gegevens op blz. 15. Bij elke mogelijke brinetemperatuur dient de volumestroom voldoende te zijn, hetgeen betekent:
– Nominale volumestroom bij een brinetemperatuur van 0 °C met een tolerantie van
+10 %.

2.10.3.2 Aansluiting en brinevulling
Alvorens de warmtepomp wordt aangesloten,
dient het broncircuit op dichtheid gecontroleerd en grondig doorgespoeld te worden.
Na het vullen van de sole-installatie en bij de
inbedrijfname moet de vul/aftapkraan
(Pos. 24 afb. 3) zo lang geopend worden totdat
er sole-vloeistof uitloopt. Er mag geen water
in de leiding naar de vul/aftapleiding blijven
staan. Bepaal het volume van het broncircuit.
Het brinevolume in de warmtepomp kan met
behulp van de onderstaande tabel vastgesteld
worden.
Warmtepomp

Brinevolume

WPC 5 cool

WPC 5

8,45 l

5,84 l

WPC 7 cool

WPC 7

9,06 l

6,45 l

WPC 10 cool

WPC 10

9,67 l

7,06 l

WPC 13 cool

WPC 13

9,67 l

7,06 l

WPC 5 cool W

8,14 l

WPC 7 cool W

8,45 l

WPC 10 cool W

9,06 l

WPC 13 cool W

9,67 l

WPC 18 cool W

9,67 l

Het totale volume komt overeen met de benodigde brinehoeveelheid, die moet bestaan
uit 33 vol. % onverdund Ethylenglykol en
67 vol. % water.
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Brine-concentratie

Dichtheid Uvan Ethylenglykol-watermengsels van
verschillende concentraties

R
JFP







Alle brineleidingen dienen van een diffusiedichte warmte-isolatie te worden voorzien.
Let op de juiste aansluiting van de brine-aanvoer- en -retourleidingen (afb. 10).



De bronuitgangstemperatuur kan
worden afgelezen op het display van
de WPMiw onder de installatieparameter
Info Temp.
2.10.4 Installeren van de warmtebenuttingsinstallatie
2.10.4.1 De warmtebenuttingsinstallatie ...
(verwarmingscircuit) dient overeenkomstig de
geldende technische richtlijnen uitgevoerd te
worden. Voor de veiligheidstechnische uitrusting dient DIN EN 12828 in acht genomen te
worden.
Voor de aansluiting op de warmtepomp dient
de verwarmingsinstallatie op dichtheid gecontroleerd, grondig doorgespoeld, gevuld en
zorgvuldig ontlucht te worden.
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Ter voorkoming van geluidsoverdracht dient
het warmtebroncircuit met de meegeleverde
ﬂexibele drukslang met steekaansluitingen
aan de warmtepomp te worden aangesloten.
Steekverbinders monteren (zie pag. 52)

2.10.3.4 Isoleren bronleiding
Om te voorkomen dat er op de bovenleiding
condens optreed. Dient de bronleiding dampdicht te worden geïsoleerd.

9



De genoemde capaciteitsgegevens
! hebben betrekking op het Ethylenglykol. Bij toepassing van propyleenglycol
en de STIEBEL ELTRON solevloeistof (best.
nr: 18 54 72) wijken de genoemde capaciteitsgegevens (zie „Technische gegevens“)
enigszins af.

2.10.3.3 Controle van de volumestroom
(uitvoeren bij eerste inbedrijfname
warmtepomp)
De aanvoer- en retourtemperatuur aan de
bronzijde meten. Hiervoor aan de aansluitleidingen van de warmtepomp, onder de
isolatie, op grond van de beide meetwaarden
het temperatuurverschil vaststellen. De graﬁek
(afb. 14c) geeft de temperatuurspreiding weer
bij de nominale volumestroom.





Brineconcentratie controleren.
De dichtheid van het Ethylenglykol-watermengsel vaststellen (b.v. met areometer). Aan
de hand van de gemeten dichtheid en temperatuur kan de aanwezige concentratie van de
graﬁek (afb. 13) worden afgelezen.
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Mengverhouding
1 eenheid onverdund Ethylenglykol
met 2 eenheden water (max. chloridegehalte
van het water 300 ppm) vermengen en pas
dan de installatie hiermee vullen.

Afb. 13
Watertoestand
Om schade door kalkafzetting te voorkomen
moet u op het volgende letten, wanneer u de
installatie met verwarmingswater vult:
- de totale hardheid van het water moet
< 1 °DH zijn;
- de som van de aardalkaliën in het water
moet < 0,18 mmol/l zijn;
Opgelet! Er mag geen water of regenwater
worden gebruikt
dat volledig is ontzout, omdat dit leidt tot
corrosieverergering.
Geschikte toestellen voor ontharden, evenals
voor het vullen en
spoelen van verwarmingsinstallaties kunt u via
onze klantenservice
lenen of deze zijn via de vakhandel verkrijgbaar.
Vullen en ontluchten
Het toestel is in de fabriek voorbereid voor de
inbedrijfname. Voor het vullen van de verwarmingsinstallatie dient het 3-wegomschakelventiel in de middelste stand te staan.
Wanneer de installatie voor de eerste keer
wordt gevuld, dient de vul- en aftapkraan
onder op de warmtewisselaar (afb. 3, pos. 36)
te worden gebruikt.

Voor het ontluchten van beide circuits (verwarming en warmwater) dient tijdens de
inbedrijfname via de WPMiw onder parameter
36 Relaistest te worden geschakeld tussen
"BUFFERPOMP" en “WW VENTIEL".
Indien het toestel bij het begin uitsluitend
moet worden gebruikt voor de verwarming
(bijv. droogstoken van een nieuw gebouw),
dan moet de relaistest zoals hierboven beschreven worden uitgevoerd, omdat hierdoor
de middenstand van het 3-wegomschakelventiel wordt opgeheven.
Er dient voor gezorgd te worden dat de verwarmingsaanvoer- en retourleiding op de
juiste manier zijn aangesloten (afb. 10). Ter
vermindering van de geluidsoverdracht van
het watercircuit moeten de meegeleverde
ﬂexibele drukslangen met steekaansluitingen
worden gebruikt.
Steekverbinders monteren (zie pag. 52)
De warmte-isolatie dient overeenkomstig de
verordening voor verwarmingsinstallaties uitgevoerd te worden.

Max. temperatuurverschil aan verwarmingszijde bij sole|water-warmtepompenzonder
bufferreservoir
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Afb. 14a
Max. temperatuurverschil aan verwarmingszijde bij sole|water-warmtepompenmet
bufferreservoir of hydraulische wissel



























84_03_01_0090



Afb. 14b

Max. temperatuurverschil aan solezijde bij sole|water-warmtepompen













Afb. 14c
Y
X
1
2

Max. temperatuurverschil [K]
Soletemperatuur [°C]
Verwarmingsaanvoerleiding 35 °C
Verwarmingsaanvoerleiding 50 °C
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2.10.4.2 Minimumdebiet van de warmteput
en –bron van de sole|water-warmtepompenbij
gebruik van hoogrendementspompen
De warmtepomp is op een wijze ontworpen
dat voor de hydraulische ontkoppeling van het
debiet in het warmtepomp- en verwarmingscircuit in combinatie met oppervlakteverwarmingssystemen geen bufferreservoir is vereist.
Wij adviseren echter in het bijzonder in combinatie met radiatoren of een installatie met
verschillende verwarmingscircuits het gebruik
van een bufferreservoir of een hydraulische
wissel.
Toestellen WPC 13 | cool | cool W) en WPC 18
cool W moeten in elk geval met een bufferreservoir of een hydraulische wissel worden
gebruikt.
Opgelet! Het minimumdebiet voor
een foutloos bedrijf van de warmtepomp moet op elk werkingspunt van de
warmtepomp worden aangehouden.
2.10.4.3 Minimumdebiet zonder bufferreservoir
Bij het verwarmingsbedrijf zonder bufferreservoir moeten één of verschillende
verwarmingscircuits in het verwarmingssysteem geopend blijven. Het of de open
verwarmingscircuit(s) dien(t)(en) in de regelkamer (kamer waar de afstandsbediening is
geïnstalleerd, bijv. woonkamer) te zijn geïnstalleerd. De afzonderlijke kamerregeling kan
vervolgens geschieden via afstandsbediening
FE 7 of FEK of indirect via het aanpassen van
de stooklijn. De andere kamers kunt u uitrusten met zone- of thermostatische kranen. Het
is niet toegestaan een overstortklep te gebruiken. Indien er al een overstortklep aanwezig
is, moet deze buiten werking worden gesteld.
Om het minimumdebiet in te stellen dient
het verwarmingscircuit of de verwarmingscircuits van de regelkamer volledig te worden
geopend en alle andere verwarmingscircuits
volledig te worden gesloten.
f Verwijder tijdelijk de zekering van de
interne tweede warmtegenerator (DHC)
(spanningsloos maken).
f Gebruik het toestel in het verwarmingsbedrijf.
f Start het instellen van de circulatiepomp,
wanneer het temperatuurverschil tussen de
aanvoer- en retourtemperatuur niet meer
wijzigt.
f Controleer de uiteindelijke instelling vervolgens in het drinkwaterbedrijf en pas de
instelling, indien nodig, aan.
Het minimumdebiet wordt ingesteld via het
temperatuurverschil van het verwarmingssysteem (zie Afb. 14a).
Stel op de verwarmingscircuitpomp Δpconstant op een wijze in tot het max. temperatuurverschil is bereikt of kleiner is.
2.10.4.4 Minimumdebiet met bufferreservoir of
hydraulische wissel
Het minimumdebiet wordt ingesteld via het
temperatuurverschil van het buffercircuit.
f Verwijder tijdelijk de zekering van de
interne tweede warmtegenerator (DHC)
(spanningsloos maken).
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f Gebruik het toestel in het
verwarmingsbedrijf.
f Start het instellen van de circulatiepomp,
wanneer het temperatuurverschil tussen de
aanvoer- en retourtemperatuur niet meer
wijzigt.
f Controleer de uiteindelijke instelling
vervolgens in het drinkwaterbedrijf en pas
de instelling, indien nodig, aan (zie Afb.
14b).
Stel op de verwarmingscircuitpomp Δpconstant op een wijze in tot het max. temperatuurverschil is bereikt of kleiner is.
2.10.4.5 Debiet van de warmtebron instellen
Het debiet van de warmtebron wordt ingesteld
via het temperatuurverschil van het warmtebroncircuit.
f Gebruik het toestel in het verwarmingsbedrijf of het warmwaterbedrijf.
f Start met het instellen van de bronpomp
nadat de warmtepomp minimaal 10 minuten heeft gedraaid (zie Afb. 14c).
Stel Δp-constant op de broncircuitpomp op
een wijze in tot het max. temperatuurverschil
is bereikt of kleiner is.
2.10.4.6 Zuurstofdiffusie
Bij niet-diffusiedichte vloerverwarmingen van
kunststofbuizen of bij open verwarmingsinstallaties kan bij het gebruik van stalen
verwarmingselementen, stalen buizen of
buffervaten door zuurstofdiffusie corrosie aan
de stalen onderdelen ontstaan. De corrosieproducten, zoals b.v. roestmodder, kunnen
zich in de condensor van de warmtepomp
afzetten en door de daardoor ontstane doorsnedevernauwing tot capaciteitsverliezen van
de warmtepomp of tot uitschakeling van de
warmtepomp door de hogedrukbeveiligingsschakelaar leiden.
Het gebruik van de warmtepomp in
verbinding met niet diffusiedichte
leidingen is daarom niet toegestaan.

!
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2.10.4.7 Wateraansluiting
Breng de warmwaterretourleiding en de
koudwateraanvoerleiding aan.
Leidingmateriaal
Koud waterleiding
Koperen buis
Stalen buis

Warm waterleiding
Koperen buis
Stalen of koperen buis

Kunststofbuizen mogen uitsluitend worden
toegepast als ze zijn voorzien van het desbetreffende DVGW-keuringsteken.
Volgens de energiebesparingsrichtlijn (EnEV)
moet de warmwaterleiding voorzien zijn van
warmte-isolatie. Het veiligheidsventiel aan de
zijde van de constructie moet opengaan bij
max. 1 MPa (10 bar).
Afblaasleiding:
f Afmetingen van de afblaasleiding
aanpassen aan een volledig geopend
veiligheidsventiel. De afblaasopening van
het veiligheidsventiel moet naar buiten toe
geopend zijn.
f De afblaasleiding van het veiligheidsventiel
moet met een onderbroken verval worden
geïnstalleerd.
f De instructies in de montageaanwijzing
„Veiligheidsventiel“ moeten worden
opgevolgd.
Warmwaterboiler met water door de warmwaterkraan te openen. Spoel de boiler vervolgens grondig door. Voer een dichtheidscontrole uit.
Aansluiting van een circulatieleiding
Door de warmteverliezen van de circulatieleiding en het elektrische energieverbruik van de
circulatiepomp daalt het rendement van de installatie. Indien mogelijk dient u van de circulatieleiding af te zien. Indien dit niet mogelijk
is, dient de circulatiepomp bij de constructie
thermisch en qua tijd te worden geregeld.
De circulatieleiding dient door middel van een
T-stuk in de koudwateraanvoer rechtstreeks
aan het apparaat te worden gekoppeld.

Kabeldiameter

16 A

2,5 mm²
1,5 mm² bij slechts twee belaste geleiders en plaatsing
op een muur of in een elektriciteitsbuis op een muur.

Zekering zie technische gegevens.
Neem VDE 0100 en de voorschriften van het
plaatselijke energiebedrijf in acht.
Het toestel moet m.b.v. een extra voorziening
over een minimale afstand van 3 mm alpolig
van het net kunnen worden losgekoppeld.
Hiervoor kunnen veiligheidsschakelaars, functieschakelaars, zekeringen etc. gebruikt worden, die aan de installatiezijde aangebracht
moeten worden.
De aansluitklemmen bevinden zich in de
schakelkast van het toestel (afb. 15), achter de
onderste kap aan de voorkant.
Alle aansluitleidingen en de voelerleidingen
moeten door de speciale doorvoeren in de
achterwand geleid worden (pos. 1 in afb. 11).
De compressor mag uitsluitend in
! één draairichting lopen. Wanneer
bij het starten van de compressor op het
display van de WPMiw de storingsmelding
Geen vermogen verschijnt, dient u de richting van het draaiveld te wijzigen door twee
fasen te verwisselen.

Aanlegvoeler AVF 6 (bestelnr.: 16 53 41)
Deze voeler is nodig
bij het gebruik van
een tweede warmtebron of van een
mengcircuit. Montageaanwijzing: buis
goed schoonmaken,
warmtegeleidingspasta aanbrengen.
Voeler met spanband
bevestigen.
Weerstandswaarden PTC voeler
De in de warmtepomp ingebouwde voelers
(retour-, aanvoer- en brontemperatuurvoelers), de buitenvoeler AFS 2, de aanlegvoeler
AVF 6 en de PTC-dompelvoeler TF 6A hebben
allemaal dezelfde weerstandswaarden.

Nadat alle electrische verbindingen zijn gemaakt, kan de aansluitstrip (X3) afgedekt en
verzekerd worden (afb. 15).

Temperatuur in °C

Weerstand in :

– 20

1367

– 10

1495

Aansluitvermogen van de bijverwarming,
Voor een acceptabel warmwatercomfort dient
de aanvullende verwarming te worden aangesloten!
Op de sticker onder het typeplaatje moet het
hokje van het betreffende vermogen worden
gemarkeerd.
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Met de afstandsbediening FE7 kan de ingestelde ruimtetemperatuur voor verwarmingscircuit 1 of verwarmingscircuit 2 uitsluitend in
de automatische modus met ± 5 °C worden
veranderd. Bovendien kan de bedrijfstoestand
worden gewijzigd. De aansluiting wordt gemaakt via de klemmen: Fernb.1 en Fernb. 3
aan de klemstrook X2 en aan de aardstrip X 26
van de WPC …Cool.
Afstandsbediening FEK
(bestel nr: 22 01 93)
Bij de WPC ... cool is bij het koelen
van grote oppervlaktes, bijv. vloeren en, wanden is de FEK absoluut noodzakelijk. Deze berekent behalve de ruimtetemperatuur tevens de dauwpunttemperatuur
om de vorming van condenswater tegen te
gaan.
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Zekering

)HUQE

Volgens VDE 0298-4 moeten in overeenstemming met de zekering volgende kabeldiameters worden gebruikt:

Buitenvoeler AFS 2 (in de extra verpakking)
Breng de buitenvoeler op
een noordelijke of noordoostelijke wand aan. Minimale afstanden: 2,5 m van
de grond, 1 m zijwaarts
van ramen en deuren. De
buitentemperatuurvoeler
dient weerbestendig, onbeschermd en niet boven
ramen, deuren en luchtkokers aangebracht en
niet direct aan zonlicht blootgesteld te worden. De buitentemperatuurvoeler dient op de
klem X2/6 (T (A)) en het Groundklemblok X26
van de WPC aangesloten te worden.
Montage:
Deksel verwijderen, onderste gedeelte met
meegeleverde schroef bevestigen, leiding
inbrengen en aansluiten, deksel plaatsen en
hoorbaar inklikken.

Afstandsbediening FE 7
(bestelnr.: 18 55 79) Aansluittekening

)HUQE

Het toestel voor het begin van de
! werkzaamheden op de schakelkast
spanningsvrij schakelen.

2.10.4.9 Voelermontage
De temperatuurvoelers zijn van beslissende
invloed op het functioneren van de verwarmingsinstallatie. Daarom dient er op een correcte zitting en goede isolering van de voelers
gelet te worden.



2.10.4.8 Elektrische aansluiting
De elektrische aansluiting moet bij het verantwoordelijke energiebedrijf aangemeld
worden. De aansluitwerkzaamheden mogen
alleen door een erkende installateur overeenkomstig deze instructies uitgevoerd worden!

Met de afstandsbediening FEK kan de bedrijfstoestand en de ingestelde ruimtetemperatuur
voor verwarmingscircuit 1 of verwarmingscircuit 2 met ± 5 °C worden veranderd.
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Elektrische aansluiting WPC 5 / 7 / 10 / 13
De drie stroomcircuits WP, DHC en besturing dienen
gescheiden te worden afgeschermd.
Netz
Solepumpe
Steuerung
Kleinspannung
Fernbed.

=
=
=
=
=

Net
Brinepomp
Besturing
Laagspanning
Afstandsbediening

X3

Netaansluiting

WP

Warmtepomp (compressor)
L1, L2, L3, PE
Hulpverwarming
L1, L2, L3, N, PE

DHC

Aansluitvermogen
2,6 kW

aansluiting
kroonstrip
L1
N

3,0 kW

X2

X4

PE

3,2 kW

L3 N

PE

5,6 kW
5,8 kW

L1 L2
N
L1
L3 N

PE
PE

6,2 kW
8,8 kW

L2 L3 N
L1 L2 L3 N

PE
PE

Aansluitklem besturing
Netaansluiting:: L, N, PE
Uitgangen:
ON
Compressorsignaal
KSSolepompsignaal
Koelen
Alleen bij WPC..Cool
MKP
Mengcircuitpomp en N, PE
M(A)
Mengkraan open
M(Z)
Mengkraan dicht
HKP
Verwarmingscirculatiepomp en N, PE

“+”

X26
(Ground)

Voorzichtig
Indien zeer efﬁciënte circulatiepompen
worden gebruikt, mogen deze niet rechtstreeks
worden geschakeld.
Dan dient er een extern relais te worden gebruikt met
een schakelvermogen van ten minste 10 A/250 V AC.

PE
L(Netz)
ON
KS
Kühlen
MKP
EVU
M(A)
M(Z)
HKP

1/N/PE~230/50

Steuerung

X4

Stuuringangen:
EVU
Vrijgavesignaal energiebedrijf L’

X2

N

PE

Aansluitklem laagspanning
B1
B1
B2
B2
T(WW)
T(A)
T(MK)
FB. 1
FB. 3
H
L

Temperatuurvoeler WP-aanvoerleiding
Temperatuurvoeler WP-aanvoerleiding
Temperatuurvoeler WP-retourleiding
Temperatuurvoeler WP-retourleiding
Warmwatertemperatuurvoeler en Ground
Buitentemperatuurvoeler en Ground
Mengcircuittemperatuurvoeler en Ground
Afstandsbediening 1
Afstandsbediening 3
Bus High
Bus Low
Bus ground
Bus « + » (wordt niet aangesloten)

«+»

WP(Netz) DHC

3/PE~400/50

DHC
Solepumpe

N PE

C26_03_01_0654

WP

(Netz)

Plombendraht
durch die
Schraubenköpfe

X3

L1 L2 L3 N L1 L2 L3 L

3/N/PE~400/50
58907/1-2/10.84

Solepumpe

L1 L2 L3 N L1 L2 L3 L N PE

Afb. 15 a
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PE

N

Brinepomp
L, N, PE

Kleinspannung

B1
B1
B2
B2
T(WW)
T(A)
T(MK)
Fernb.1
Fernb.3
H
L

L2

Elektrische aansluiting WPC 5 / 7 / 10 / 13 cool
Elektrische aansluiting WPC 7 / 10 / 13 / 18 cool W
De drie stroomcircuits WP, DHC en besturing dienen
gescheiden te worden afgeschermd.
Netz
Solepumpe
Steuerung
Kleinspannung
Fernbed.

=
=
=
=
=

X3

Netaansluiting

WP

Warmtepomp (compressor)
L1, L2, L3, PE
Hulpverwarming
L1, L2, L3, N, PE
Aansluitaansluiting
vermogen
kroonstrip

DHC

Net
Brinepomp
Besturing
Laagspanning
Afstandsbediening

2,6 kW
3,0 kW

L1

N
N

PE
PE

3,2 kW

L3 N

PE

5,6 kW
5,8 kW

L1 L2
N
L1
L3 N

PE
PE

6,2 kW

L2 L3 N

PE

8,8 kW

L1 L2 L3 N

PE

L2

Brinepomp
L, N, PE

X4

X2

8 +'1'

Aansluitklem besturing
Netaansluiting:: L, N, PE
Uitgangen:
Koelen
Alleen bij WPC..Cool
MKP
Mengcircuitpomp en N, PE
M(A)
Mengkraan open
M(Z)
Mengkraan dicht
HKP
Verwarmingscirculatiepomp en N, PE

Voorzichtig
Indien zeer efﬁciënte circulatiepompen
worden gebruikt, mogen deze niet rechtstreeks
worden geschakeld.
Dan dient er een extern relais te worden gebruikt met
een schakelvermogen van ten minste 10 A/250 V AC.

X26
(Ground)

PE
Stuuringangen:
EVU
Vrijgavesignaal energiebedrijf L’

1/N/PE~230/50
X2

X4

N

PE

Aansluitklem laagspanning
B2
B2
T(WW)
p(ND)
U(HD, ND)
p(HD)
T(heet)
T(heet)
T(A)
T(MK)
Fernb. 1
Fernb. 3
H
L
«+»

Temperatuurvoeler WP-retour
Temperatuurvoeler WP-retour
Warmwatertemperatuurvoeler en Ground
Lagedrukbeveiliging en Ground
15-17 V
Hogedruksensor
Persgas-temperatuurvoeler
Persgas-temperatuurvoeler
Buitentemperatuurvoeler en Ground
Mengcircuittemperatuurvoeler en Ground
Afstandsbediening 1
Afstandsbediening 3
Bus High
Bus Low
Bus ground
Bus « + » (wordt niet aangesloten)

3/PE~400/50

3/N/PE~400/50

C26_03_01_0653

X3

Abb. 15 b
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Elektrische aansluiting WPC 5 cool W

De drie stroomcircuits WP, DHC en besturing dienen
gescheiden te worden afgeschermd.
Netz
Solepumpe
Steuerung
Kleinspannung
Fernbed.

=
=
=
=
=

X3

Netaansluiting

WP

Warmtepomp (compressor)
L, N, PE
Hulpverwarming
L1, L2, L3, N, PE
Aansluitaansluiting
vermogen
kroonstrip
2,6 kW
L1
N

DHC

Net
Brinepomp
Besturing
Laagspanning
Afstandsbediening

3,0 kW

L2

PE

N

PE

3,2 kW

L3 N

PE

5,6 kW
5,8 kW

L1 L2
N
L1
L3 N

PE
PE

6,2 kW
8,8 kW

L2 L3 N
L1 L2 L3 N

PE
PE

Brinepomp
L, N, PE

X4

X2

8 +'1'

Aansluitklem besturing
Netaansluiting:: L, N, PE
Uitgangen:
Koelen
Alleen bij WPC..Cool
MKP
Mengcircuitpomp en N, PE
M(A)
Mengkraan open
M(Z)
Mengkraan dicht
HKP
Verwarmingscirculatiepomp en N, PE

Voorzichtig

X26
(Ground)

Indien zeer efﬁciënte circulatiepompen
worden gebruikt, mogen deze niet rechtstreeks
worden geschakeld.
Dan dient er een extern relais te worden gebruikt met
een schakelvermogen van ten minste 10 A/250 V AC.

PE
Stuuringangen:
EVU
Vrijgavesignaal energiebedrijf L’

1/N/PE~230/50

X4

N

PE

X2

Aansluitklem laagspanning
B2
B2
T(WW)
p(ND)
p(HD)
p(HD)
T(heet)
T(heet)
T(A)
T(MK)
Fernb. 1
Fernb. 3
H
L
«+»

1/N/PE~230/50

3/N/PE~400/50

C26_03_01_0980

X3

Abb. 15 c
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Temperatuurvoeler WP-retour
Temperatuurvoeler WP-retour
Warmwatertemperatuurvoeler en Ground
Lagedrukbeveiliging en Ground
Hogedruksensor
Hogedruksensor
Persgas-temperatuurvoeler
Persgas-temperatuurvoeler
Buitentemperatuurvoeler en Ground
Mengcircuittemperatuurvoeler en Ground
Afstandsbediening 1
Afstandsbediening 3
Bus High
Bus Low
Bus ground
Bus « + » (wordt niet aangesloten)

A1
B1
B2
B3
B4
B5
E1
F2
F5
H1
H3

Warmtepompmanager WPMiw
Temperatuurvoeler WP-aanvoerleiding
Temperatuurvoeler WP-retourleiding
Temperatuurvoeler warmtebron
Temperatuurvoeler warmwater
Persgas-temperatuurvoeler
Doorstroomwaterverwarmer (DHC)
Hogedrukbeveiligingsschakelaar
Thermostaat voor DHC
Bedrijfslampje “verwarmen” groen
Signaallampje „service-anode“ rood

Schakelschema WPC 5

K2
K4
K5
K6
K7
K8
K9
M1
M2
M3
M4

Beveiliging compressoraanloop
Beveiliging brinepomp
Relais bijverwarming
Relais bijverwarming
Relais bijverwarming
Relais Motorpomp
Relais blijft hangen
Motorcompressor
Motorpomp
Motoromschakelklep
Brinepompmotor

P1
P2
P3
X1
X2
X3
X4
X11
X12
X13
X14

Hogedruksensor
Drukschakelaar signaalanode
Drukschakelaar lagedruk
Aansluitklemmen
Aansluitklem laagspanning
Netaansluiting
Aansluitklemmen besturing
Busstekker temperatuurvoeler WPMiw
Busstekker warmtebrontemperatuur WPMiw
Busstekker mengcircuittemperatuur WPMiw
Busstekker afstandsbediening WPMiw

X15
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X31
Z3

Busstekker BUS WPMiw
Busstekker pompen en energiebedrijf WPMiw
Busstekker mengkraanbesturing WPMiw
Busstekker externe pompen WPMiw
Aardingsblok netaansluiting
Aardingsblok besturing
N-blok besturing
Massablok laagspanning
Aardingssteekblok
Steekverbinding 9-pool
Verbindingsklem bijverwarming.
Ontstoringselement

C26_03_01_0650

Schakelschema WPC 5

Abb. 16 a

35

36

Abb. 16 b

A1
B1
B2
B3
B4
B5
E1
F2
F5
H1
H3
K2

Warmtepompmanager WPMiw
Temperatuurvoeler WP-aanvoerleiding
Temperatuurvoeler WP-retourleiding
Temperatuurvoeler warmtebron
Temperatuurvoeler warmwater
Persgas-temperatuurvoeler
Doorstroomwaterverwarmer (DHC)
Hogedrukbeveiligingsschakelaar
Thermostaat voor DHC
Bedrijfslampje “verwarmen” groen
Signaallampje „service-anode“ rood
Beveiliging compressoraanloop

Schakelschema WPC 7 / 10 / 13

K4
K5
K6
K7
K8
K9
M1
M2
M3
M4
P1
P2

Beveiliging brinepomp
Relais bijverwarming
Relais bijverwarming
Relais bijverwarming
Relais Motorpomp
Relais blijft hangen
Motorcompressor
Motorpomp
Motoromschakelklep
Brinepompmotor
Hogedruksensor
Drukschakelaar signaalanode

P3
X1
R1
R2
R3
X2
X3
X4
X11
X12
X13
X14

Drukschakelaar lagedruk
Aansluitklemmen
Aanloopweerstand
Aanloopweerstand
Aanloopweerstand
Aansluitklem laagspanning
Netaansluiting
Aansluitklemmen besturing
Busstekker temperatuurvoeler WPMiw
Busstekker warmtebrontemperatuur WPMiw
Busstekker mengcircuittemperatuur WPMiw
Busstekker afstandsbediening WPMiw

X15
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X31
Z3

Busstekker BUS WPMiw
Busstekker pompen en energiebedrijf WPMiw
Busstekker mengkraanbesturing WPMiw
Busstekker externe pompen WPMiw
Aardingsblok netaansluiting
Aardingsblok besturing
N-blok besturing
Massablok laagspanning
Aardingssteekblok
Steekverbinding 9-pool
Verbindingsklem bijverwarming.
Ontstoringselement

C26_03_01_0651

Schakelschema WPC 7 / 10 / 13

A1
B1
B2
B3
B4
B5
E1
F3
F2
F5
H2
H3

Warmtepompmanager WPMiw
Temperatuurvoeler WP-aanvoerleiding
Temperatuurvoeler WP-retourleiding
Temperatuurvoeler warmtebron
Temperatuurvoeler warmwater
Persgas-temperatuurvoeler
Doorstroomwaterverwarmer (DHC)
Einfrierschutz-Druckwächter (alleene bij WPC 5 cool W)
Hogedrukbeveiligingsschakelaar
Thermostaat voor DHC
Lampje Koelen in bedrijf blauw
Signaallampje „service-anode“ rood

K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
M1
M2
M3
M4

Beveiliging compressoraanloop
Relais brine-driewegklep
Beveiliging brinepomp
Relais bijverwarming
Relais bijverwarming
Relais bijverwarming
Relais Motorpomp
Relais blijft hangen
Motorcompressor
Motorpomp
Motoromschakelklep
Brinepompmotor

M5
P1
P2
X1
X2
X3
X4
X11
X12
X13
X14
X15

Motor t.b.v. driewegklep in brine circuit
Hogedruksensor
Drukschakelaar signaalanode
Aansluitklemmen
Aansluitklem laagspanning
Netaansluiting
Aansluitklemmen besturing
Busstekker temperatuurvoeler WPMiw
Busstekker warmtebrontemperatuur WPMiw
Busstekker mengcircuittemperatuur WPMiw
Busstekker afstandsbediening WPMiw
Busstekker BUS WPMiw

X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X31
Z3

Busstekker pompen en energiebedrijf WPMiw
Busstekker mengkraanbesturing WPMiw
Busstekker externe pompen WPMiw
Aardingsblok netaansluiting
Aardingsblok besturing
N-blok besturing
Massablok laagspanning
Aardingssteekblok
Steekverbinding 2-pool
Verbindingsklem bijverwarming.
Ontstoringselement

C26_03_01_0896

Schakelschema WPC 5 cool W

Abb. 16 c
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Abb. 16 d
38

A1
B1
B2
B3
B4
B5
E1
F2
F5
H2
H3
K2

Warmtepompmanager WPMiw
Temperatuurvoeler WP-aanvoerleiding
Temperatuurvoeler WP-retourleiding
Temperatuurvoeler warmtebron
Temperatuurvoeler warmwater
Persgas-temperatuurvoeler
Doorstroomwaterverwarmer (DHC)
Hogedrukbeveiligingsschakelaar
Thermostaat voor DHC
Lampje Koelen in bedrijf blauw
Signaallampje „service-anode“ rood
Beveiliging compressoraanloop

K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
M1
M2
M3
M4
M5

Relais brine-driewegklep
Beveiliging brinepomp
Relais bijverwarming
Relais bijverwarming
Relais bijverwarming
Relais Motorpomp
Relais blijft hangen
Motorcompressor
Motorpomp
Motoromschakelklep
Brinepompmotor
Motor t.b.v. driewegklep in brine circuit

P1
P2
P3
X1
X2
X3
X4
X11
X12
X13
X14
X15

Hogedruksensor
Drukschakelaar signaalanode
Lagedruksensor
Aansluitklemmen
Aansluitklem laagspanning
Netaansluiting
Aansluitklemmen besturing
Busstekker temperatuurvoeler WPMiw
Busstekker warmtebrontemperatuur WPMiw
Busstekker mengcircuittemperatuur WPMiw
Busstekker afstandsbediening WPMiw
Busstekker BUS WPMiw

X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X31
Z3

X20

Busstekker pompen en energiebedrijf WPMiw
Busstekker mengkraanbesturing WPMiw
Busstekker externe pompen WPMiw
Aardingsblok netaansluiting
Aardingsblok besturing
N-blok besturing
Massablok laagspanning
Aardingssteekblok
Steekverbinding 2-pool
Verbindingsklem bijverwarming.
Ontstoringselement

C26_03_01_0649

Schakelschema WPC 5 cool / WPC 7 cool W

A1
B1
B2
B3
B4
B5
E1
F2
F5
H2
H3
K1
K2

Warmtepompmanager WPMiw
Temperatuurvoeler WP-aanvoerleiding
Temperatuurvoeler WP-retourleiding
Temperatuurvoeler warmtebron
Temperatuurvoeler warmwater
Persgas-temperatuurvoeler
Doorstroomwaterverwarmer (DHC)
Hogedrukbeveiligingsschakelaar
Thermostaat voor DHC
Lampje Koelen in bedrijf blauw
Signaallampje „service-anode“ rood
Beveiliging weerstandsbruggen
Beveiliging compressoraanloop

Schakelschema WPC 7 / 10 / 13 cool

K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
M1
M2
M3
M4
M5
P1

Relais brine-driewegklep
Beveiliging brinepomp
Relais bijverwarming
Relais bijverwarming
Relais bijverwarming
Relais Motorpomp
Relais blijft hangen
Motorcompressor
Motorpomp
Motoromschakelklep
Brinepompmotor
Motor t.b.v. driewegklep in brine circuit
Hogedruksensor

P2
P3
R1
R2
R3
X1
X2
X3
X4
X11
X12
X13
X14

Drukschakelaar signaalanode
Lagedruksensor
Aanloopweerstand
Aanloopweerstand
Aanloopweerstand
Aansluitklemmen
Aansluitklem laagspanning
Netaansluiting
Aansluitklemmen besturing
Busstekker temperatuurvoeler WPMiw
Busstekker warmtebrontemperatuur WPMiw
Busstekker mengcircuittemperatuur WPMiw
Busstekker afstandsbediening WPMiw

X15
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X31
Z3

Busstekker BUS WPMiw
Busstekker pompen en energiebedrijf WPMiw
Busstekker mengkraanbesturing WPMiw
Busstekker externe pompen WPMiw
Aardingsblok netaansluiting
Aardingsblok besturing
N-blok besturing
Massablok laagspanning
Aardingssteekblok
Steekverbinding 9-pool
Verbindingsklem bijverwarming.
Ontstoringselement

C26_03_01_0068

Schakelschema WPC 7 / 10 / 13 cool, WPC 10 / 13 / 18 cool W

Abb. 16 e
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2.11 Ingebruikname per parameter (3e bedieningsniveau) [Geldig vanaf softwareversie 9002]
Nr. parameter (wordt op display weergegeven)
INBEDRIJFNAME

1

CODE Nr.

2

TAAL

3

CONTRAST

4
5
!

6

DEUTSCH

---------

MAGYAR

WEERGAVEDISPL

WERKRETOURT

BUITENTEMP

WEEKDAG

NOODBEDRIJF

AAN / UIT

WARMWATERTEMP

Parameter KOELBEDRIF mag allein bij het warmtepompen WPC...cool und
WPC mit WPAC2 worden ingesteld!
KOELMODUS

KOELMODUS

AAN / UIT

AAN / UIT

VENTILATOR

OPPERVLAK

TERUG

RUIMTET INGEST

RUIMTET INGEST

AANVOER INGEST

AANVOER INGEST

HYSTERESIS

HYSTERESIS

VENTILATOR

OPPERVLAK

RUIMTET INGEST

RUIMTET INGEST

AANVOER INGEST

AANVOER INGEST

HYSTERESIS

HYSTERESIS

dynamik

dynamik

TERUG

7

OPWARMPROGR

UIT / AAN

SOKKEL TEMP

CONTINU SOKKEL

OPWARMTEMPMAX

8

ZOMERBEDRIJF

UIT / AAN

SOORT GEBOUW

BUITENTEMP

TERUG

9

POMPPCYCLI

AAN / UIT

10

CONTINULOOP POMP

AAN / UIT

11

VASTE WAARDE

UIT / °C

12

BRON

ETHYLEENGLYCOL

13

BRON MIN

°C

14

RETOUR MAX

°C

15

AANVOERTEMP V

°C

16

HD SENSOR

BAR

17

MENG MAX

°C

18

DYNAMIEK MENG

19

VORSTBEVEIL

40

TEMP MENGC

°C

ZOUTOPLOSSING

ALM0

ALM30

ALM60

CONTINUMAXTEMP

VERHOG/DAG
TERUG

ALM120

ALM180

TERUG

20

SELECTIE FE

VERWARMICIRC1

21

FE CORRECTIE

22

RUIMTE INVLOED

23

GRENS VERW

UIT / °C

24

BIVALENT VERW

°C

25

GRENS WW

°C

26

BIVALENT WW

°C

27

WW ECO

AAN / UIT

28

WW HYSTERESE

°C

29

WW CORRECTIE

°C

30

ANTILEGIONELL

AAN / UIT

31

REGELDYNAMIEK

32

STILSTANDTIJD

33

RESTSTILSTAND

34

EEN FASE

35

DIRECTSTART

36

RELAISTEST

37

LCD TEST

38

STORINGSLIJST

39

SOFTWAREWPMiw

40

INST ANALYSE

41

DIAGNOSE

42

RESET WP

43

LOOPTIJDEN

VERWARMICIRC2

TERUG

min

ON / OFF

BUFFERPOMP

WW VENTIEL

VER-KR-POMP

------

KOELFUNCTIE

TERUG
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2.12 Eerste inbedrijfname
De eerste inbedrijfname van het toestel en
de instruering van de operator mogen alleen
door een erkende installateur plaatsvinden.
De WPC dient volgens deze gebruiks- en montageaanwijzing in bedrijf te worden gesteld.
Voor de inbedrijfname kan men onze servicedienst om kostenloze ondersteuning vragen.
Vóór de inbedrijfname dienen de volgende
punten gecontroleerd te worden:
z Verwarmingsinstallatie
Is de verwarmingsinstallatie op de juiste
druk gevuld en de snelontluchter geopend?
z Warmwaterinstallatie
Warmwaterboiler vullen, ontluchten en
grondig spoelen.
 Werking van veiligheidsventiel controleren.
z Temperatuurvoelers
Zijn de buitenvoeler en de retourvoeler
(in combinatie met bufferreservoir) op de
juiste manier aangesloten en geplaatst?
z Netaansluiting
Is de netaansluiting vakkundig gerealiseerd? Wanneer er geen foutmelding op
het display verschijnt wanneer de aansluiting WP (net) onder spanning wordt
gezet, is het draaiveld correct aangesloten.
Verschijnt de foutmelding Geen vermogen,
dan moet de draairichting door middel
van het verwisselen van twee fasen worden gewijzigd.

!

Let bij vloerverwarming op de
maximale systeemtemperatuur.

Overdracht van het apparaat!
Leg de gebruiker de werking van het apparaat
uit en zorg dat hij/zij vertrouwd raakt met het
gebruik ervan.
Belangrijke aanwijzingen:
z Wijs de gebruiker op mogelijke gevaren
(verbranding).
z
Overhandig de gebruiks- en montageaanwijzing en zorg ervoor dat deze
zorgvuldig wordt bewaard. Alle informatie
in deze aanwijzing dient zorgvuldig in acht
te worden genomen. Deze informatie betreft
aanwijzingen met betrekking tot de veiligheid,
bediening, installatie en het onderhoud van
het apparaat.
Na de inbedrijfname moeten de
! ﬁlterelementen uit de ﬁlters worden
verwijderd om drukverliezen binnen het systeem tot een minimum te beperken
(zie ook paragraaf 2.9).

2.13 Inbedrijfname WPMiw
Bij de ingebruikname van de warmtepompinstallatie dienen naast de instellingen op
het 2e bedieningsniveau ook de speciﬁeke
installatieparameters vastgelegd te worden.
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Deze worden op het 3e bedieningsniveau met
codebeveiliging ingesteld.
Alle parameters dienen een voor een gecontroleerd te worden. De ingestelde waarden
dienen in de kolom ingestelde waarde van de
ingebruiknamelijst in hfdst. 2.15 op pag. 42
genoteerd te worden.
Aanwijzing: Niet alle instellingen leiden direct
tot een wijziging. Sommige instellingen worden pas onder bepaalde omstandigheden of
na aﬂoop van een wachttijd geëffectueerd.

1 Code nr.

1000

Om de parameters in het 3e bedieningsniveau
te kunnen wijzigen, moet de juiste 4-cijferige
code worden ingesteld. In de fabriek is de
code 1 0 0 0 geprogrammeerd. Na het indrukken van de PRG-toets (controlelampje gaat
branden), kan het eerste getal door aan de
draaiknop te draaien worden geselecteerd.
Door de PRG-toets nogmaals in te drukken,
wordt het getal bevestigd en gaat het tweede
getal van de code knipperen. Door aan de
draaiknop te draaien, kan het tweede getal
van de code worden geselecteerd, etc. Als de
4-cijferige code goed is ingevoerd, verschijnen
er vier streepjes in het display. De toegang tot
het 3e bedieningsniveau is geautoriseerd en in
het display verschijnt CODE OK. Bij het sluiten
en opnieuw openen van het klepje moet de
code opnieuw worden ingevoerd. Voor het
aﬂezen van instellingen hoeft de code niet opnieuw te worden ingevoerd.

2 Taal
Druk de PRG-toets in en kies met de draaiknop
een taal. Bevestig vervolgens met de PRGtoets.

3 Kontrast
4 Weergavedispl
Selecteer hier wat er in het display, bij gesloten klepje moet worden weergegeven. U kunt
kiezen tussen buitentemperatuur, retourtemperatuur, weekdag met tijd, warmwatertemperatuur of temperatuur van het mengcircuit.

5 Noodbedrijf
De storing Fatal Error en het noodbedrijf: de
parameter NOODBEDRIJF kan AAN of UIT geschakeld worden.
Instelling NOODBEDRIJF op AAN:
Zodra er zich storingen voordoen waarbij de
warmtepomp uitvalt, gaat de programmaschakelaar automatisch naar de stand noodbedrijf.
Instelling NOODBEDRIJF op UIT:
Zodra er zich storingen optreden en de warmtepomp uitvalt, neemt de 2e warmtebron voor
de verwarming alleen het vorstbeveiligingsbedrijf over. Daarna kan de klant zelf de bedrijfstoestand NOODBEDRIJF kiezen.

6 KOELEN
WPC 5 - 13
Dit apparaat is geschikt voor verwarming en
verwarming van tapwater. Bij levering heeft
parameter 6 de instelling: UIT. De koelfunctie
is alleen in combinatie met de koelmodule
WPAC-2 mogelijk.

!

Deze parameter 6 mag bij dit toestel
niet worden geactiveerd!

WPC 5 - 13 mit
koelmodule WPAC-2
!

De parameter 6 moet op AKTIV
worden ingesteld!

Opmerking: De parameter 6 is enkel
toegankelijk als een FEK of een FE7
aangesloten is. Koelwerking is enkel
mogelijk in zomerwerking!
De WPC met de WPAC-2 koelt
in 2 fasen:
Fase 1 (bronpomp)
Aan het verwarmingscircuit wordt warmte
onttrokken en afgegeven aan de warmtebroninstallatie.
Fase 2 (bronpomp + compressor)
Bovendien onttrekt het koelcircuit warmte aan
het verwarmingscircuit en geeft die af aan de
warmtebroninstallatie.
Warmwaterbereiding
De warmwaterbereiding wordt altijd prioritair
uitgevoerd. Zolang de waarde niet onder de
ingestelde aanvoer- of kamertemperatuur ligt,
wordt ook tijdens de warmwaterbereiding
actief gekoeld en wordt de onttrokken warmte
overgedragen naar het drinkwater. Als actieve
koeling niet vereist is, gebeurt de warmwaterbereiding op de klassieke manier via de
warmtebroninstallatie.
Koelwerking met FE7
De FE7 beschikt niet over een
dauwpuntbewaking. Bijgevolg kan hij enkel
in combinatie met klimaatconsoles met
condensaatafvoer worden gebruikt. Parameter
6 moet dan op VENTILATOR worden ingesteld.
Koelwerking met FEK
De afstandsbediening FEK beschikt over een
dauwpuntbewaking en kan worden gebruikt
voor oppervlakteverwarmingen (bijv. vloerverwarmingen, muurverwarmingen enz.). Parameter 6 moet dan op OPPERVLAKTE worden
ingesteld.
De ingestelde aanvoertemperatuur wordt
vergeleken met de berekende dauwpunttemperatuur, zodat de waarde niet onder het
dauwpunt daalt.

Bij gebruik van klimaatconsoles met afstandsbediening FEK moet parameter 6 op
Ventilator worden ingesteld.
Volgende instellingen kunnen voor koelwerking in parameter 6 voor FE7 of FEK worden
geselecteerd:
- RUIMTETEMP (kamertemperatuur)
Als de ingestelde kamertemperatuur
wordt overschreden, begint de
koelwerking (uitgang KOELEN=230V).
Als de waarde 2K onder de
kamertemperatuur ligt, wordt de
koelwerking uitgeschakeld. (uitgang
KOELEN=0V)
- AANVOERTEMP en Hysterese
(aanvoertemperatuur en hysteresis)
De koelwerking wordt geregeld
aan de hand van de ingestelde
aanvoertemperatuur. De
warmtedragerpomp schakelt in bij:
[aanvoertemperatuur + hysteresis]
Warmtedragerpomp ook
bij onderschrijding van de
aanvoertemperatuur.
De [aanvoertemperatuur + hysteresis]
moet minstens 3 K < kamertemperatuur
liggen. Lagere aanvoertemperaturen
leiden tot een snellere afkoeling van de
kamer.
Zodra bij de instelling OPPERVLAKTE
de berekende dauwpunttemperatuur 2
K groter is dan de ingestelde nominale
aanvoertemperatuur, wordt deze door de
dauwpunttemperatuur overschreven en
fungeert ze als regelfactor.
Als de reële aanvoertemperatuur lager
ligt dan de ingegeven of berekende
aanvoertemperatuur, wordt de
koelwerking beëindigd. Het koelsignaal is
verder voorhanden.
- Dynamik (dynamiek):
De dynamiek kan van 1-10 worden
ingesteld. De dynamiek beschrijft de
vertraging tussen fase 1 en fase 2, waarbij
de bijschakeling sneller gebeurt als de
waarde kleiner is.

warmingen, muurverwarmingen enz.). Parameter 6 moet dan op OPPERVLAKTE worden
ingesteld.
De ingestelde aanvoertemperatuur wordt
vergeleken met de berekende dauwpunttemperatuur, zodat de waarde niet onder het
dauwpunt daalt.
Bij gebruik van klimaatconsoles met afstandsbediening FEK moet parameter 6 op
Ventilator worden ingesteld.
Volgende instellingen kunnen voor koelwerking in parameter 6 voor FE7 of FEK worden
geselecteerd
- RUIMTETEMP (kamertemperatuur)
Als de ingestelde kamertemperatuur wordt
overschreden, begint de koelwerking
(uitgang KÜHLEN=230V).
Als de waarde 2K onder de
kamertemperatuur ligt, wordt de
koelwerking uitgeschakeld. (uitgang
KÜHLEN=0V)
- AANVOERTEMP en Hysterese
(aanvoertemperatuur en hysteresis)
De koelwerking wordt geregeld
aan de hand van de ingestelde
aanvoertemperatuur. De
warmtedragerpomp schakelt in bij:
[aanvoertemperatuur + hysteresis]
Warmtedragerpomp ook
bij onderschrijding van de
aanvoertemperatuur.
De [aanvoertemperatuur + hysteresis]
moet minstens 3 K < kamertemperatuur
liggen. Lagere aanvoertemperaturen
leiden tot een snellere afkoeling van de
kamer.
Zodra bij de instelling OPPERVLAKTE de
berekende dauwpunttemperatuur 2 K
groter is dan de ingestelde nominale
aanvoertemperatuur, wordt deze door
de dauwpunttemperatuur overschreven
en fungeert ze als regelfactor. Als
de reële aanvoertemperatuur lager
ligt dan de ingegeven of berekende
aanvoertemperatuur, wordt de
koelwerking beëindigd. Het koelsignaal is
verder voorhanden.

WPC 5 - 13 cool
De parameter 6 moet op PASSIV
worden ingesteld!

Opmerking: De parameter 6 is enkel
toegankelijk als een FEK of een FE7
aangesloten is. Koelwerking is enkel
mogelijk in zomerwerking!
Koelwerking met FE7
De FE7 beschikt niet over een dauwpuntbewaking. Bijgevolg kan hij enkel in combinatie
met klimaatconsoles met condensaatafvoer
worden gebruikt. Parameter 6 moet dan op
VENTILATOR worden ingesteld.
Koelwerking met FEK
De afstandsbediening FEK beschikt over een
dauwpuntbewaking en kan worden gebruikt
voor oppervlakteverwarmingen (bijv. vloerver-

Temperatuur
7HPSHUDWXU

Opwarmprogramma voor vloerverwarming
Er zijn in totaal 6 parameters voor het opwarmprogramma.
Zodra het opwarmprogramma wordt geactiveerd, kunnen de 6 parameters na elkaar
worden versteld. Het programma wordt met
de parameter OPWARMPROGR en met de
instelling AAN gestart. Vervolgens wordt er
verwarmd tot de ingestelde sokkeltemperatuur (SOKKELTEMP) bereikt is. Gedurende de
ingestelde tijd (TIJD E OPWARM) wordt de sokkeltemperatuur aangehouden. Na het verstrijken van deze tijd wordt er met een verhoging
K/dag (VERHOGING/DAG) verwarmd tot de
maximum sokkeltemperatuur (OPWARMTEMP
MAX) bereikt is. Gedurende de ingestelde
tijd (MAX CONTINUTEM) wordt de maximum
temperatuur aangehouden. Vervolgens wordt,
in dezelfde stappen als bij het opwarmen, de
temperatuur weer verlaagd.
Hiermee is het opwarmprogramma beëindigd.
Zodra er 2 verwarmingscircuits actief zijn,
functioneren beide circuits volgens het opwarmprogramma (werking met bufferreservoir en mengcircuit).
Het directe verwarmingscircuit 1 (bufferreservoir met retourvoeler) neemt de ingestelde
waarden uit het opwarmprogramma over.
Aangezien er via de retourvoeler gereguleerd
wordt, is de werkelijke temperatuur in het
bufferreservoir bij de aanvoer voor de verwarming hoger. De mengkraan (verwarmingscircuit 2) brengt de temperatuur weer terug
tot de ingestelde waarde uit het opwarmprogramma (sokkeltemperatuur en maximum
temperatuur)
Belangrijk is dat bij het bedrijf met
2 verwarmingscircuits alleen de mengcircuitpomp werkt.
Als alleen het directe verwarmingscircuit 1 in
bedrijf is, wordt er tevens via de retourvoeler
gereguleerd. Aangezien de werkelijke temperatuur in het bufferreservoir bij de aanvoer
voor de verwarming hoger is, wordt er in
dat geval van de ingestelde waarden uit het
opwarmprogramma (sokkeltemperatuur en
maximum temperatuur) 5K afgetrokken.
Tijdens het opwarmprogramma loopt het
zomerbedrijf niet.

Opwarmprogram
$XIKHL]SURJUDPPIU)XERGHQKHL]XQJ
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7 OPWARMPROGR
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8 ZOMERBEDRIJF

9 INSCH POMP

Onder de parameter ZOMERBEDRIJF kan
vastgelegd worden vanaf welk tijdstip de
verwarmingsinstallatie naar het zomerbedrijf
moet switchen. Het zomerbedrijf kan uit- of
ingeschakeld worden. In totaal zijn er 2 verstelbare parameters voor de functie. Onder de
parameter BOUWWIJZE kan gekozen worden
voor het vergelijken van de actuele buitentemperatuur met de ingestelde buitentemperatuur
(instelling 0), of voor het bepalen van een
gemiddelde temperatuurwaarde, afhankelijk van de bouwwijze (instelling 1, 2 en 3),
van de buitentemperatuur. In beide gevallen
schakelen, als de actuele of de vastgelegde
buitentemperatuur ≥ is dan de ingestelde buitentemperatuur, de twee verwarmingscircuits
(indien voorhanden) naar het zomerbedrijf
(terugschakelhysterese –1 K).
In het display wordt bij gesloten klepje het
zomerbedrijf weergegeven.
Bij vaste-waardenregeling is het zomerbedrijf
voor het 1e verwarmingscircuit niet actief.

Pompbesturing verwarmingscircuit
De parameter INSCH POMP geldt alleen voor
het directe verwarmingscircuit 1, dus voor
verwarmingscircuitpomp 1.
De parameter kan AAN of UIT geschakeld
worden. In de instelling UIT loopt de verwarmingscircuitpomp niet cyclisch. De pomp loopt
continu en wordt alleen in het zomerbedrijf
uitgeschakeld.
Zodra de parameter op AAN wordt gezet,
wordt de verwarmingscircuitpomp volgens een
vast temperatuurverloop door de buitentemperatuur ingeschakeld.
De inschakelimpuls voor de verwarmingscircuitpomp bedraagt altijd 5 minuten.
De verwarmingscircuitpomp voor het VK1
begint bij elke start van de warmtepomp
eveneens te lopen. Na het uitschakelen van
de warmtepomp loopt de verwarmingscircuitpomp nog 5 minuten door. Hierbij is de
inschakelduur van belang. Bijv. bij een buitentemperatuur van 5 °C start de pomp 3 keer
per uur, gedurende telkens 5 minuten. Zodra
de verwarmingscircuitpomp wordt uitgeschakeld, wordt de retourvoeler onderdrukt. Elke
keer als de verwarmingscircuitpomp opnieuw
wordt gestart, wordt de retourvoeler gedurende 3 minuten onderdrukt.

Parameter BUITENTEMP:
Instelbare buitentemperatuur 10 °C tot 30 °C
Parameter BOUWWIJZE:
Instelling „1“: lichte demping (24 uur vorming
van gemiddelde waarde) van de buitentemperatuur, bijv. houtconstructie met snelle warmtedoorgang.
Instelling „2“: gemiddelde demping (48 uur
vorming van gemiddelde waarde) van de
buitentemperatuur, bijv. muur met warmteisolatie met gemiddelde warmtedoorgang.
Instelling „3“: sterke demping (72 uur vorming
van gemiddelde waarde) van de buitentemperatuur, huis met langzame warmtedoorgang.

Pompkick
Om het vastlopen van de pompen bijv. tijdens
de zomer te voorkomen, wordt de pomp na
de laatste uitschakeling na 24 uur gedurende
10 sec. ingeschakeld. Dit gebeurt bij alle pompen.
Pompbesturing verwarmingscircuit met aangesloten afstandsbediening FE7 / FEK
In combinatie met de afstandsbediening FE7
of FEK wordt overeenkomstig de schakelvoorwaarde
-Ruimte-act > -Ruimte-gevr + 1K

Pompcyclus

Pomplooptijd
'DXHUODXI

&



Buitentemperatuur
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Pumpenlaufzeit
3XPSHQODXI]HLW
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10 Constant pomp
Deze parameter moet bij gebruik van een buffervat worden UIT geschakeld.

11 VASTE WAARDE
Vaste temperatuurwaarde
De retour van de warmtepomp wordt op basis
van de ingestelde vaste waarde geregeld. Het
timerprogramma wordt niet geaccepteerd. De
verschillende programma-schakelaarstanden
hebben alleen nog uitwerking op het mengcircuit (indien voorhanden).
In de programmaschakelaarpositie Gereed
wordt bij een vaste ingestelde waarde de
vorstbeveiliging geactiveerd en wordt de compressor uitgeschakeld. De zomerinstelling is
bij de vaste-waarderegeling niet van toepassing, wat betekent dat de verwarmingscircuitpomp voor het directe verwarmingscircuit niet
wordt uitgeschakeld.
Bij gesloten klepje wordt het vaste-waardenprogramma, d.w.z. de verwarmtijden, altijd
weergegeven.

12 BRON
Vorstbeveiliging voor brine/water- en water/
water-warmtepompen

Zoutoplossing als brine geeft aan dat de vorstbeveiliging van de warmtepomp gedeactiveerd
is. Bij een buitentemperatuur van –10 °C
wordt de bronpomp ingeschakeld, ook als
de warmtepomp buiten werking is. Zodra de
buitentemperatuur –8 °C of hoger is, wordt de
bronpomp weer uitgeschakeld.

&



Het zomerbedrijf zoals beschreven bij
ZomerbeDRIJF is ook van toepassing op het
desbetreffende verwarmingscircuit bij gebruik
van afstandsbediening FE7 of FEK.

Ethyleenglycol als brine (hier hoort ook propyleenglycol bij) geeft aan dat de vorstbeveiliging van de warmtepomp gedeactiveerd is.
Het in-/uitschakelen van de vorstbeveiligingsschakelaar van de WPC hebben hierop geen
invloed meer.

&



Er wordt teruggeschakeld na de voorwaarde:
-Ruimte-act < -Ruimte-gevr

De warmtepomp kan alleen als brine-/waterwarmtepomp functioneren!

3XPSHQ]\NOHQ



wordt de betreffende verwarmingscircuitpomp
met de afstandsbediening FE7 uitgeschakeld
en gaat het mengventiel „DICHT“. Dit geldt alleen als de invloed van de ruimtetemperatuuropnemer op K > 0 wordt ingesteld.

ALM 0, 30, 60, 120 en 180
(Enkel in combinatie met
luchtafvoermodule LWM 250)
Bij een warmtedrageringangstemperatuur van

wordt de stilstandtijd geactiveerd. Nadat de
stilstandtijd is verlopen en de vaste hysterese
van 2 K is overschreden, wordt de compressor
weer vrijgegeven.
De storing Brontemp min wordt met knipperende gevarendriehoek in het display weergegeven en in de storingslijst opgeslagen.
De bronpomp wordt altijd 30 seconden eerder ingeschakeld, alvorens de compressor bij
warmtevraag van de verwarming in werking
treedt.

< 10 °C kan, in combinatie met de luchtafvoermodule en ethyleenglycol of propyleenglycol
als warmtedrager, een regenerering van de
warmtebroninstallatie worden uitgevoerd.
Met de instellingen kan de nalooptijd van
de warmtedragerpomp na het uitschakelen
van de warmtepomp worden bepaald. De
vermelde cijferwaarden komen overeen met
de nalooptijd in minuten bij een gemiddelde
warmtedrageringangstemperatuur van 0 °C
Instelling

Nalooptijd van
warmtedragerpomp

ALM 0

1 minuut

ALM 30

30 minuten

ALM 60

60 minuten

ALM 120

120 minuten

ALM 180

180 minuten

Na het uitschakelen van de warmtepomp loopt de bronpomp nog 60
seconden door.

!

14 RETOUR MAX
Maximum retourtemperatuur
Instelbereik 20 °C tot 55 °C.
Als deze ingestelde temperatuur in verwarmingsbedrijf bij de voeler van de retourleiding
wordt bereikt, wordt de warmtepomp onmiddellijk uitgeschakeld. Deze beveiligingsfunctie
voorkomt dat de hogedrukbeveiliging in werking treedt. Het bereiken van deze temperatuurwaarde veroorzaakt geen storingsmelding.
Tijdens de warmwatermodus wordt de retourtemperatuur niet opgevraagd.

Als de warmtedrageringangstemperatuur
stijgt, wordt de resulterende nalooptijd van
de bronpomp korter. Als de warmtedrageringangstermperatuur daalt, wordt de nalooptijd
langer. Vanaf een warmtedrageringangstemperatuur van 10 °C vindt altijd een minimale
naloop van één minuut plaats.

13 BRON MIN

15 AANVOER TEMP V

Instelbereik –10 °C tot +10 °C en de stand Uit.

Maximum WP-aanvoertemperatuur voor verwarming
Instelbereik 20 °C tot 65 °C.
Deze instelling begrenst de aanvoertemperatuur van de warmtepomp en van alle 2e
warmtebronnen. Deze beveiliging is van toepassing op alle warmtepomptypes.

De apparaten WPC en WPC Cool
! mogen niet onder de - 9 °C ingesteld zijn.
De apparaten WPC 5 cool W mogen
niet onder de + 7 °C ingesteld te zijn.
De apparaten WPC 7, 10, 13, 18 cool W
mogen niet onder de + 2 °C ingesteld
te zijn.

16 HD sensor

Bij de instelling UIT wordt de temperatuur
van de bronvoeler niet opgevraagd. Indien
de brontemperatuur beneden het minimum
komt, wordt de compressor uitgeschakeld en

Maximale hoge druk
Instelbereik 38 bar tot 42 bar.
Deze instelling zorgt dat de druk niet te hoog
kan worden bij het verwarmen van verwar-

mingswater of tapwater.
Als de maximumdruk is bereikt, treedt een
regeluitschakeling in werking.
Zie ook WW ECO.

17 MENG MAX
Maximum aanvoertemperatuur in het mengcircuit
Instelbereik 20 °C tot 90 °C.
Deze instelling begrenst de aanvoertemperatuur in het mengcircuit. Als bijv. uit de gegevens van het mengcircuit een hogere ingestelde aanvoerwaarde wordt berekend, dan wordt
deze waarde gebruikt voor de max. ingestelde
waarde van de aanvoertemperatuur van het
mengcircuit en hierop gereguleerd.

18 LOOPT MENGKL
Looptijd mengkraan
Instelbereik 60 tot 240
Met deze instelling kan het gedrag van de
mengkraan worden aangepast. De instelling
60 tot 240 betekent een regelafwijking van
6 K tot 24 K. De bemonsteringsfrequentie bedraagt 10 sec. en de minimale inschakelduur
voor de mengkraan bedraagt 0,5 sec. Binnen
de dode zone van ±1 K van de ingestelde
waarde reageert de mengkraan niet. Voorbeeld voor de instelling 100 = 10 K (zie afbeelding): De regelafwijking (ingestelde temperatuur mengcircuit – werkelijke temperatuur
mengcircuit) bedraagt 5 K. De mengkraan
gaat gedurende 5 sec. open, sluit vervolgens,
maakt een pauze van 5 sec. en begint weer
opnieuw.De regelafwijking (ingestelde temperatuur mengcircuit – werkelijke temperatuur
mengcircuit) bedraagt 7,5 K. De mengkraan
gaat gedurende 7,5 sec. open, sluit vervolgens, maakt een pauze van 2,5 sec. en begint
weer opnieuw. Conclusie: hoe kleiner de
regelafwijking, des te korter de inschakelduur
van de mengkraan en des te langer de pauzeduur. Als bij gelijke regelafwijking de waarde
LOOPT MENGKL verkort wordt, dan wordt
de inschakelduur steeds langer en de pauze
steeds korter.

Bronpomp nalooptijd
Min.
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21 FE correctie

Voorbeeld voor de instelling 100 en een
regelafwijking van 5 K

Met deze parameter kan de gemeten ruimtetemperatuur worden gekalibreerd.

5 K van 10 K = 50 % =
inschakelduur
Instelling
100 = 
(LQVWHOOXQJ
regelafwijking
10 K
5HJHODEZHLFKXQJ.

22 RUIMTE INVLOED
Voor afstandsbediening FE7
Standaardinstelling 5 in te stellen van ----via 0 tot 20

.

9079.01

Inschakelduur (%)
(LQVFKDOWGDXHU


Regelafwijking
5K
5HJHODEZHLFKXQJ.

Regelafwijking (K)

5HJHODEZHLFKXQJ .

19 VORSTBEVEIL
Om het bevriezen van de verwarmingsinstallatie te voorkomen, worden bij het bereiken van
de ingestelde vorstbeveiligingstemperatuur de
verwarmingspompen ingeschakeld. De terugschakelhysterese bedraagt 1 K.

20 Selectie FE
Afstandsbediening FE7 selecteerbaar voor
beide verwarmingscircuits
Met de parameter Selectie FE kan vooraf worden ingesteld voor welk verwarmingscircuit de
afstandsbediening moet worden geactiveerd.
Bij parameter Ruimtetemperatuur 1 of 2 in het
2e bedieningsniveau kan, afhankelijk van de
voorinstelling van de afstandsbediening, de
werkelijke ruimtetemperatuur worden opgevraagd.

Streepjes (-----) op het display:
Bij aangesloten afstandsbediening FE7 dient
de ruimtetemperatuurvoeler uitsluitend voor
de meting en weergave van de werkelijke
ruimtetemperatuur, en heeft geen invloed op
de regeling. Met de afstandsbediening kan de
ruimtetemperatuur voor verwarmingscircuit
1 of 2 alleen in de automatische modus met
± 5 °C worden verhoogd of verlaagd. Deze
verandering van de ingestelde waarde geldt
alleen voor de actuele verwarmingstijd, niet
voor de nachtverlagingstijd.
Tegelijkertijd dient de instelling 0 bis 20 voor
de besturing van de ruimtegeleide nachtinstelling. Dat betekent dat de verwarmingscircuitpomp bij de omschakeling van de
verwarmingsfase naar de nachtverlagingsfase
uitgeschakeld wordt. De pomp blijft uitgeschakeld tot de werkelijke ruimtetemperatuur
onder de ingestelde ruimtetemperatuur komt.
Vervolgens wordt er, afhankelijk van de buitenomstandigheden, verder gereguleerd.
Als de ruimtetemperatuur betrokken moet
worden in de regeling, dan moet de invloed
van de ruimtetemperatuuropnemer op een
waarde van > 0 worden ingesteld. De invloed
van de ruimtetemperatuuropnemer heeft
hetzelfde effect als de buitenvoeler op de
retourtemperatuur, alleen is het effect met de
ingestelde factor 1 max. 20 keer zo groot.
Retour-/ Aanvoertemperatuur, afhankelijk van
de ruimtetemperatuur met buitentempera-

tuur-invloed:
Bij deze regelwijze wordt er een regelcascade
samengesteld uit de retour-/ aanvoertemperatuurregeling die afhankelijk is van het weer
en de ruimtetemperatuur. Dat wil zeggen dat
er door de weersafhankelijke retour-/ aanvoertemperatuurregeling een voorinstelling
van de retour-/ aanvoertemperatuur wordt
uitgevoerd, die door de overlappende ruimtetemperatuurregeling, volgens de volgende
formule wordt gecorrigeerd:
Δ-R = (-R-act – -R-gevr ) x S x K
Aangezien een belangrijk deel van de regeling
al door de weersafhankelijke regeling is afgewerkt, kan de invloed van de ruimtetemperatuuropnemer K lager worden ingesteld dan
bij een normale ruimtetemperatuurregeling
(K=20).
De afbeelding geeft de werkwijze weer van de
regeling met factor K=10 (ruimte-invloed) en
een stooklijn S=1,2.
Ruimtetemperatuurregeling met
weersinvloed.
Deze regelwijze heeft twee belangrijke voordelen:
Niet correct ingestelde stooklijnen worden
door de invloed van de ruimtetemperatuuropnemer K gecorrigeerd, en dankzij de kleinere factor K functioneert de regeling stabieler.
Bij alle regelingen met invloed van de ruimtetemperatuuropnemer moet echter het volgende in acht worden genomen:
– De ruimtetemperatuuropnemer moet de
ruimtetemperatuur nauwkeurig registreren.
– Door open deuren en ramen wordt het
resultaat zeer sterk beïnvloed.
– De ventielen van het verwarmingselement
in de doorvoerruimte moeten altijd volledig geopend zijn.
– De temperatuur in de doorvoerruimte is
beslissend voor het gehele verwarmingscircuit.

26_03_01_0148
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Als de ruimtetemperatuur bij het regelcircuit
wordt betrokken, moet de invloed van de
ruimtetemperatuuropnemer op een waarde
van >0 worden ingesteld.

23 GRENS VERW
Inzetbereik voor de warmtepomp
Bij een buitentemperatuur die onder het
ingestelde onderste inzetbereik voor de verwarming ligt, wordt de warmtepomp uitgeschakeld. De overgangsverwarming is alleen
verantwoordelijk voor de verwarming.

24 BIVALENT VERW
Bivalenttemperatuur van de warmtepomp
voor de verwarmingsmodus
Onder deze buitentemperatuur wordt de
2e WE voor de verwarmingsmodus, lastafhankelijk, bijgeschakeld.

25 GRENS WW
Inzetbereik voor de warmtepomp
Bij een buitentemperatuur onder het ingestelde onderste inzetbereik voor de warmwaterbereiding, wordt de warmtepomp uitgeschakeld.
De overgangsverwarming is alleen verantwoordelijk voor de warmwaterbereiding.

26 BIVALENT WW
Bivalenttemperatuur van de warmtepomp
voor de warmwatermodus
Bij lagere buitentemperaturen wordt de
overgangsverwarming voor de warmwaterbereiding afhankelijk van de vraag bijgeschakeld.

27 WW ECO
Warmwater-leerfunctie
Instelling UIT:
Bij de warmwaterbereiding wordt de warmwatertemperatuur automatisch aangepast
(zelﬂeereffect).
Zodra de warmtepomp in de warmwatermodus via de HD-sensor of de persgastemperatuur (130 °C) wordt uitgeschakeld, wordt de
overgangsverwarming als naverwarmingstrap
bijgeschakeld.
Wanneer in deze modus de aanvoertemperatuur van 70 °C wordt bereikt, wordt de warmwaterbereiding beëindigd en de ingestelde
warmwatertemperatuur met de actuele werkelijke warmwatertemperatuur overschreven.
Instelling AAN:
Zodra de warmtepomp in de warmwatermodus via de HD-sensor of de heetgastemperatuur (130 °C) wordt uitgeschakeld, wordt de
warmwaterbereiding beëindigd, en wordt de
ingestelde warmwatertemperatuur met de

actuele werkelijke warmwatertemperatuur
overschreven. Op deze wijze wordt energie
bespaard, omdat het warme water uitsluitend
met behulp van de warmtepomp wordt bereid.

28 WW HYSTERESE
Hier wordt de schakelhysterese bij de warmwatermodus vastgelegd.
Inschakelen van de WW-bereiding bij de ingestelde WW-waarde minus hysterese.

29 WW correctie
De warmwatertemperatuur wordt in het onderste derde deel van het buffervat gemeten.
De warmwater-uitlooptemperatuur is ca. 3 °C
hoger dan de gemeten temperatuur. Deze
afwijking wordt gecorrigeerd en kan indien
nodig gekalibreerd worden.

30 ANTI LEGIONELL
Als de antilegionellafunctie geactiveerd is,
wordt de warmwaterboiler dagelijks om
01:00 uur opgewarmd tot 60 °C.

31 REGELDYNAMIEK
Instelbereik 0 t/m 30
De ingestelde regeldynamiek is maatgevend
voor de schakelafstand tussen de compressor
en de trappen van de overgangsverwarming.
Normaliter werkt een vooraf ingestelde dynamiek snel genoeg en zonder trillingen.
Bij verwarmingssystemen die snel reageren moet er een kleinere waarde worden
ingevoerd. Bij systemen die zeer langzaam
reageren moet er een hogere waarde worden
ingevoerd.

32 STILSTANDTIJD
Na uitschakelen van een warmtepomp wordt
een stilstandtijd geactiveerd ter bescherming
van de compressor. De vooraf ingestelde stilstandtijd van 20 minuten mag normaliter niet
worden onderschreden. Als de stilstandtijd
door reparatie of instelwerkzaamheden verkort
moet worden, moet deze na de werkzaamheden altijd teruggezet worden op 20 minuten.

33 RESTSTILSTAND
Door het indrukken van de PRG-toets kunnen
de stilstandtijden van de afzonderlijke compressoren worden opgevraagd.

34 EEN FASE
Deze parameter moet bij enkelfasige apparaten altijd op ON staan.

35 DIRECTSTART
Bij de ingebruikname kan de werking van
de warmtepomp worden gecontroleerd door
bij alle warmtepompen een directstart uit te
voeren. Bij het in werking treden van de parameters verschijnt onder in het display UIT.
Door het indrukken van de PRG-toets wordt de
directstart begonnen.
De betreffende pompen worden na de start
ingeschakeld. In het display wordt de waarde
60 naar 0 gereduceerd, en verschijnt in het
display IN.Vervolgens schakelen de warmtepomp en de bijbehorende bufferaanvoerpomp
in. U stopt deze functie als u op de PRG-toets
drukt of de bedieningsklep sluit.In het display
verschijnt dan weer UIT.

36 RELAISTEST
Door de PRG-toets in te drukken en vervolgens
de draaiknop door te draaien, kunnen alle
relaisuitgangen van de WPMiw afzonderlijk
worden aangestuurd. In de display worden de
afzonderlijke uitgangen in tekstvorm weergegeven.

37 LCD TEST
Door de PRG-toets één keer in te drukken,
wordt er een LCD-test gestart. In het display
worden alle weergave-elementen één voor
één weergegeven.

38 STORINGSLIJST
Door het indrukken van de PRG-toets wordt
de 1e storingscode weergegeven. Boven in het
display wordt de storing in tekstvorm weergegeven. Onder in het display verschijnt het
storingsnummer. Door de draaiknop verder
te draaien, blijft u bij de 1e storing, maar als
extra informatie wordt boven in het display de
dag, de maand, het jaar en het tijdstip waarop
de storing is opgetreden weergegeven.In
totaal kunnen er 20 storingen worden weergegeven. De storingslijst kan alleen met een
hardware-reset worden gewist.
Voorbeeld: Op 17-07-’03 om 14:50 uur is als
laatste storing in de warmtepomp de hogedrukbeveiliging geactiveerd.
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HD SENSOR MAX

43 LOOPTIJDEN WPMiw
Onder de parameter Looptijden kunt u de
waarden van de warmtepomp aﬂezen. De
waarden kunnen enkel door een hardwarereset worden gewist.
INFO WPMiw

39 SOFTWARE WPMiw

LZ VD VERW

Looptijd compressor in verwarmingswerking

LZ VD WW

Looptijd compressor in warmwaterwerking

LZ DHC 1

Looptijd DHC1 in verwarmingswerking

LZ DHC 2

Looptijd DHC2 in warmwaterwerking

LZ DHC 1 2

Looptijd DHC1 en DHC2

LZ VD KOEL

Looptijd compressor in koelwerking

W EL DAG KWh

Elektrisch vermogen van de compressor in verwarmingswerking voor de
laatste 24 uur in KWh

W EL SOM MWh

Totale som van het elektrisch vermogen van de compressor in
verwarmingswerking in MWh

W EL DAG KWh

Elektrisch vermogen van de compressor in warmwaterwerking in KWh

W EL SOM MWh

Totale som van het elektrisch vermogen van de compressor in
warmwaterwerking in MWh

Weergave van de actuele softwareversie.

40 INST ANALYSE
Onder in het display worden de vrijgegeven
trappen weergegeven. De aanduiding met
twee posities geeft de interne berekening van
de regelaar aan. Telkens wanneer de teller is
teruggelopen , wordt er een trap ingeschakeld.
Deze berekening is afhankelijk van de regeldynamiek en de regelafwijking. Zie hiertoe
Reglerdynamiek.

41 DIAGNOSE WPMi
Wanneer de PRG-toets wordt ingedrukt, wordt
aangegeven of er een FEK is aangesloten.

41 DIAGNOSE WPMiw
Wanneer er op de PRG-toets wordt gedrukt,
wordt aangegeven of er een FEK is aangesloten en welk type warmtepomp is aangesloten.

42 RESET WP
In geval van een storing kan de warmtepomp
gereset worden. Door het indrukken van de
PRG-toets, met de instelling op AAN en het
herhaald indrukken van de PRG-toets wordt
de opgetreden storing gereset. De compressor treedt na de verstreken stilstandtijd weer
in werking. De storing blijft in de storingslijst
opgeslagen.

43 LOOPTIJDEN WPMi
Als u op de PRG-toets drukt, worden na elkaar
de looptijden in uren van de compressor en de
tweede warmtebron getoond. De looptijden
kunnen alleen met een hardware-reset worden gewist.
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2.14 Maatregelen bij storingen
Storingen die zich in de installatie of de
warmtepomp voordoen, worden op het display
weergegeven. Bij de Installatieparameters
Inbedrijfname en Info Temp kunnen alle
parameters worden afgelezen die noodzakelijk
zijn voor de uitgebreide installatieanalyse.
Voor het detecteren van storingen moeten
alle beschikbare parameters van de WPMiw
worden geanalyseerd voordat de schakelkast
van de warmtepomp wordt geopend.
Wanneer de veiligheidstemperatuurbegrenzer
van de overgangsverwarming is geactiveerd,
wordt dit niet door de regelaar aangegeven.
De veiligheidstemperatuurbegrenzer (STB)
(pos. 22, afb. 3) kan door de specialist worden
gereset door de resetknop in te drukken. De
oorzaak van het aanspreken van veiligheidstemperatuurbegrenzingen is meestal lucht in
het verwarmingscircuit of een te lage verwarmingsvolumestroom.
2.14.1 Storingsaanduiding op de display: speciﬁeke warmtepomp- resp.
hardware-storing

HD SENSOR MAX

De lijst onder de installatie-parameter
INFO TEMP a.u.b. in acht nemen (zie pagina 9).
Voeler

Storingscode

Buitentemperatuur

E 75

Afstandsbediening

E 80

Werkelijke warmwater-

E 76

Quik start:
Check alle warmtepomp-compressoren door
een quick-start
Relaistest:
Test alle relais in de WPMiw
Installatie analyse:
Installatieanalyse voor het testen van alle beschikbare BUS-deelnemers.

temperatuur
Werkelijke WP-retourtemperatuur (H1)

E 73

Werkelijke aanvoer-

E 70
Resetmogelijkheden WPM i

temperatuur mengcircuit (H2)
Werkelijke WP-aanvoer-

Reset WP:
Reset van de warmtepomp om de opgeslagen
storingen weer te wissen.

E 72

temperatuur
Werkelijke brontemperatuur

E 71

HD-sensor

E 130

LD-sensor (alleene bij WPC...cool /
WPC 7 - 18 cool W)

E 128

2.14.3 Storingsmelding met DCO actief
In combinatie met de datacommunicatiecontroller DCO actief worden bij de bovenstaande
voelerstoringen de storingscodes (E75 – E130)
per SMS aan een geautoriseerde ontvanger
verstuurd. Bovendien worden de volgende storingscodes per SMS verstuurd:

Resetten door bediening van de
draaischakelaar Van Auto naar Reset en weer
terug. De speciﬁeke installatieprogrammering
wordt gehandhaafd. De storingslijst wordt niet
gewist.
Resetten door de draaischakelaar van Auto en
Reset te draaien en weer terug, terwijl tegelijkertijd de PRG-toets wordt ingedrukt. Op de
display moet EEPR verschijnen (hardware-reset van EEPROM). De WPM i wordt teruggezet
in de aﬂeveringsstand, de fabrieksinstelling.
De storingslijst wordt gewist.
Parameter EEN FASE moet bij enkelfasige apparaten weer op ON worden ingesteld.
Resetmogelijkheden WPM iw

Foutmelding (knipperen)
Alle storingen worden op het display weergegeven.
Bij alle optredende storingen wordt de
warmtepomp uitgeschakeld. De stilstandtijd
wordt ingesteld en met uitzondering van Persgas max worden alle storingen in de storingslijst opgenomen.
2.14.2 Storingsaanduiding op de display:
voelerstoring

VOELERBREUK

De storingscode heeft betrekking op
de temperatuurvoeler, die onder de
installatieparameter Info. Temp. opgevraagd
kan worden.
Bij een storing worden de fouten niet in
de storingslijst opgenomen. De installatie
wordt niet uitgeschakeld. Na het verhelpen
van de storing verdwijnt de aanduiding direct van de display.

!

Relais blijft hangen

E 20

Geen vermogen

E 21

Lage druk

E 22

Hoge druk

E 23

HD-sensor max

E 24

2.14.4 Warmtepomp loopt niet.
Warmtepomp staat op stand-by modus [ ]
Oplossing: veranderen in programmafunktie
Er is sprake van “ spertijd “-standbysymbool
knippert [ ]
Oplossing: afwachten ,na aﬂoop van de spertijd loopt de warmtepomp vanzelf weer aan.
Er is geen warmtevraag.
Oplossing: installatieparameter INFO TEMP
Temperatuurcontrole werkelijke en ingestelde
temperatuur.
Eventuele foutieve afzekering
Oplossing: Zie technische gegevens
De warmtepomp kan alleen opnieuw worden gestart wanneer de
storingen verholpen zijn en de warmtepomp
is gereset (Reset WP).

!

Resetten door bediening van de
draaischakelaar Van Auto naar Reset en weer
terug. De speciﬁeke installatieprogrammering
wordt gehandhaafd. De storingslijst wordt niet
gewist.
Resetten door de draaischakelaar van Auto
en Reset te draaien en weer terug, terwijl
tegelijkertijd de PRG-toets wordt ingedrukt.
Op de display moet EEPR verschijnen
(hardware-reset van EEPROM). De WPM iw
wordt teruggezet in de aﬂeveringsstand,
de fabrieksinstelling. De storingslijst wordt
gewist.
Na het uitvoeren van een hardware-reset
wordt bij een gesloten bedieningsklep WP
NIET PAR op de display getoond.
Het type warmtepomp moet opnieuw worden
ingesteld.
Wanneer de bedieningsklep wordt geopend,
wordt op de display WARMTEPOMP
weergegeven. Nadat er op de toets PRG is
gedrukt, is het vervolgens mogelijk het type
warmtepomp met behulp van de draaiknop in
te stellen. Met een druk op de toets PRG wordt
het type warmtepomp bevestigd.
Het type warmtepomp wordt vermeld op het
typeplaatje.
De parameter EEN FASE moet bij enkelfasige
apparaten weer worden ingesteld op ON.

Overige parameters die beschikbaar zijn voor
de installatieanalyse:
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Storingslijst Aﬂezen en opheffen van alle opgetreden storingen volgens de storingslijst

50

Storing

Omschrijving van de storing

Oplossing

HD-sensor max

Als de uitschakeling 5 maal is opgetreden binnen de bedrijfstijd (5
minuten), wordt dit in de foutenlijst opgenomen en wordt de installatie permanent uitgeschakeld. In principe is de uitschakeling van de
HD-sensor max een regeluitschakeling die alleen ter informatie over de
duur van de stilstandtijd op het display wordt weergegeven en niet in
de foutenlijst wordt opgenomen. Als het systeem echter binnen korte
tijd zeer vaak op deze manier wordt uitgeschakeld, duidt dit op een
fout. Daarom wordt het opgenomen in de foutenlijst.

Alleen als fouten worden opgenomen in de foutenlijst:
aanvoertemperatuurbewaking en HD-sensor controleren.
volumestroom en temperatuur bij de verwarmer
controleren.

Lagedruk

Nadat de storing vijfmaal binnen de bedrijfstijd (stilstandtijd x 50 plus
20 minuten) is opgetreden, wordt de installatie blijvend uitgeschakeld.
De storing wordt, nadat deze voor het eerst is opgetreden, in de storingslijst opgenomen.

Volumestroom en conﬁguratie van de bronzijde
controleren.Vulhoeveelheid koelmiddel controleren (kijkglas).

Relais blijft plakken

Na elke uitschakeling van de compressor wordt na 10 seconden gecontroleerd of relais K9 geopend is. Is dit het geval, dan blijft een relais
hangen. De storing wordt in de storingslijst opgenomen en de installatie
wordt blijvend uitgeschakeld.

Beveiligingen K1 en K2 controleren en zo nodig
vervangen.

Hoge druk

Na de start van de compressor wordt na 15 seconden maskering gecontroleerd of relais K9 geopend is. Is dit het geval, dan is de hogedrukbeveiliging geactiveerd. De storing wordt in de storingslijst opgenomen en
de installatie wordt blijvend uitgeschakeld.

Aanvoertemperatuurbewaking en HD-sensor
controleren.Volumestroom en temperatuur van de
verwarmingszijde controleren.

Geen vermogen

Nadat de compressor is gestart, moet de druk binnen 10 seconden met
2 bar zijn gestegen. Is dit niet het geval, dan treedt de storing op. Deze
wordt, nadat deze voor het eerst is opgetreden, in de storingslijst opgenomen, en de installatie wordt blijvend uitgeschakeld.

Compressor draait verkeerd om.

Bron min.

De ingestelde minimale brontemperatuur werd overschreden.
De fout wordt opgenomen in de foutlijst. Na de ingestelde stilstandtijd
start de compressor weer.

Minimale brontemperatuur controleren en zo
nodig aanpassen.Bronvolumestroom controleren:
bronconﬁguratie controleren.

Heetgas max.
Regeluitschakeling.
Geen fout!

Als de temperatuur van het gas boven de 130 °C komt, wordt de compressor voor de minimale stilstandtijd uitgeschakeld. Dit is een normale
regelafsluiting en wordt niet opgenomen in de foutenlijst. Ter informatie wordt de reden van de uitschakeling tijdens de stilstandtijd op het
display weergegeven.

Geen maatregelen nodig omdat het hier een regelafsluiting betreft.

2.15 Ingebruiknamelijst
!

Nr.

Tijdens de ingebruikname dient het regeltoestel in de „stand-by“-stand te staan. Hiermee voorkomt u dat de warmtepomp
ongecontroleerd wordt opgestart. Vergeet niet de installatie op de laatst ingestelde bedrijfstoestand terug te zetten.
Parameter

Instelbereik
0000 bis 9999

Standaard

1

Code-nummer invoeren

2

Taal

3

Contrast

4

Weergave display

5

Noodbedrijf

AAN / UIT

UIT

Installatiewaarde

1000
Duits

– 10 tot + 10

0
ACT-retourtemp

6

Koelbedrijf *

AAN / UIT

UIT

7

Opwarmprogramma

AAN / UIT

UIT

8

Zomerbedrijf

AAN / UIT

AAN

9

Inschakelen pomp

AAN / UIT

UIT

10

Tijdsduur bufferpomp

AAN / UIT

AAN

UIT / °C

UIT

11

Vaste temperatuur waarde-SOLL

12

Bron

13

Brontemperatuur-MIN

– 10 °C tot 10 °C

– 9 °C (WPC und WPC cool)
+ 7 °C (WPC 5 cool W)
+ 2 °C (WPC 7, 10, 13, 18 cool W)

14

Retourtemperatuur-MAX

20 °C tot 55 °C

50 °C

15

Aanvoertemperatuur-MAX-verwarming

20 °C tot 65 °C

60 °C

16

HD-Sensor

38 bar tot 42 bar

----

Ethylenglykol

17

Temperatuur mengcircuit-MAX

20 °C tot 90 °C

50 °C

18

Looptijd mengkraan

30 - 240

100

19

Vorstbeveiliging

– 10 °C tot 10 °C

4 °C

20

Selectie FE

21

FE-correctie

Verwarmingscircuit 1
- 5 K tot + 5 K

0

22

Ruimte invloed

0 tot 20

5

23

Werkingsgebied verwarming

UIT tot 30 °C

UIT

24

Bivalenttemperatuur verwarming

– 20 °C tot 30 °C

– 20 °C

25

Werkingsgebied warmwater

UIT tot 30 °C

UIT

26

Bivalenttemperatuur warmwater

– 20 °C tot 30 °C

– 20 °C

27

Warmwater-ECO

AAN / UIT

UIT

28

Warmwater-hysterese

1 °C tot 10 °C

3 °C

29

Warmwater-correctie

1 K tot 5 K

3K

30

Anti-legionella

AAN / UIT

UIT

31

Regeldynamiek

1 – 30

20

32

Stilstandtijd na het uitschakelen van de compressor

1 tot 120 min

20 min

33

Reststilstandtijd

34

Een Fase

ON / OFF

ON

35

Directstart

36

Relaistest

37

LCD-test

38

Storingslijst

39

Softwareversie WPMiw

40

Analyse installatietoestand

41

Diagnose

42

Reset WP

43

Looptijden

* Mag alleen bij WPC...cool of WPC in combinatie met WPAC2 gebruikt worden.
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Steekverbinders monteren

Spleet tussen schroefkap en
huis (ontgrendelde positie)

De steekverbinders zijn voorzien van een arrêteerinrichting met edelstalen tanden en een
O-ring voor de afdichting. Bovendien bezitten
ze de functie 'draaien en zekeren'. Door het
eenvoudig met de hand draaien van de schroefkap wordt de buis in de verbinder geﬁxeerd
en de O-ring ten behoeve van de afdichting op
de buis gedrukt.

C26_03_01_0693

De verbinding maken
Vóór het insteken dient de ﬁtting zich in de
ontgrendelde stand te bevinden. In deze stand
bevindt er zich een smalle spleet tussen de
schroefkap en het ﬁttinglichaam.
Buis voorbij de O-ring tot de aanslag in de
verbinder steken. De schroefkap tot aanslag
aan het huis vastdraaien Hierdoor wordt de
O-ring op de buis gedrukt en de verbinder
gezekerd.

De verbinding losmaken
Schroefkap terugdraaien totdat een smalle
spleet ontstaat. De arrêteerinrichting met de
vingers terugdrukken en vasthouden. De ingestoken buis kan nu uit worden genomen.
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Checklist warmtepompen
(Deze lijst volledig invullen voor het aanvragen van een inbedrijfname)
Naam
Adres
PC en Woonplaats
Tel.nr
Gewenste datum van
(rekening houden met ca. 1 week na inzending)
inbedrijfname:
Aantal warmtepompen
1 2 3 4 5 6
die in bedrijf gesteld moeten
worden
Toesteltype :
WPF……… WPL…….
Toestel serie nr(s):
Is de bron aangesloten
en getest ?
bv: Geen lucht meer aanwezig.
Is de benodigde volumestroom
aanwezig.
Is de bron geticheld aangesloten.
(bij meerde warmtepompen.)
Is het verwarmingssysteem gevuld en op druk
gebracht ?
Is voeding 400 V 3/PE
in de WP aangebracht ?
Is de BUS leiding aangesloten?
(alleen bij de WPF-M)
Is de separate 230 V in de WP
aangesloten?
Is de buitenvoeler aangesloten?

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

ja

neen

Is er een buffervat opge-nomen in
de installatie ?
Waar is de retourvoeler buffervat
aangebracht ?

ja

neen

In het buffervat
WP

op de retourleiding naar de

Is de installatie ook bedoeld voor
passieve koeling
Is de installatie ook bedoeld voor
tapwater-bereiding?
Zoja, is de extra benodigde voeler
aangesloten en gemonteerd

ja

neen

ja

neen

ja

neen

Handtekening:

Installateur………….

eigenaar………….
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