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Geachte klant,  
wij danken u voor de aanschaf van onze warmtepompboiler. Wij hopen dat dit apparaat aan uw verwachtingen 
voldoet, u een maximale energiebesparing zal verschaffen en wensen dat u er voor vele jaren plezier aan zult 
beleven.  
Ons bedrijf wijdt veel tijd, energie en financiële middelen aan het realiseren van innovatieve oplossingen die de 
energiebesparing van de producten kunnen bevorderen.  
Uw keuze zal ertoe bijdragen dat er minder energie zal worden verbruikt, hetgeen op zijn beurt weer zal 
bijdragen tot een vermindering van algemene milieuproblemen. Onze voortdurende inzet om moderne en 
efficiënte producten te vervaardigen en uw verantwoordelijke gedrag in het rationele gebruik van energie kunnen 
dus actief bijdragen aan het behoud van het milieu en de natuurlijke energiebronnen. 
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Hij is ontwikkeld om u te informeren, met waarschuwingen en 
raadgevingen, over het juiste gebruik en onderhoud van het apparaat. Onze technische dienst in uw 
woongebied staat altijd voor u klaar. 

INLEIDING 

Dit boekje is gericht aan de installateur en de eindgebruiker, die respectievelijk de warmtepompboiler moeten installeren 
en gebruiken. Het niet opvolgen van de aanwijzingen in deze handleiding heeft verval van de garantie als gevolg. 
Dit boekje vormt een onlosmakelijk en essentieel onderdeel van het product. Het moet met zorg door de gebruiker 
worden bewaard en altijd bij het apparaat blijven, ook als dit aan een nieuwe eigenaar wordt gegeven of verkocht en/of 
op een andere installatie wordt gemonteerd.  
Teneinde een correct en veilig gebruik van het apparaat te kunnen waarborgen moeten de installateur en de gebruiker, 
m.b.t. hun respectievelijke bevoegdheden, de instructies en de aanwijzingen in deze handleiding aandachtig doorlezen, 
want zij bevatten belangrijke gegevens betreffende de veiligheid van de installatie, het gebruik en het onderhoud. 
Deze handleiding is verdeeld in vier afzonderlijke delen: 
- INFORMATIE VOOR DE VEILIGHEID 

Dit deel bevat alle veiligheidsaanwijzingen die moeten worden opgevolgd. 

- ALGEMENE INFORMATIE 
Dit deel bevat nuttige algemene informatie zoals de beschrijving van de boiler en zijn technische eigenschappen 
en informatie betreffende de symbolen, de meeteenheden en de technische terminologie. In deze sectie vindt u
tevens de technische gegevens en de afmetingen van de boiler. 

- TECHNISCHE GEGEVENS VOOR DE INSTALLATEUR 
Dit deel is gericht tot de installateur. Het is een verzameling van aanwijzingen en voorschriften die het
gekwalificeerde professionele personeel moet navolgen voor een optimale verwezenlijking van de installatie. 

- GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSAANWIJZIGEN T.B.V. DE GEBRUIKER 
Dit deel bevat alle nodige informatie voor de juiste werking van het apparaat, de periodieke controles en het
onderhoud dat door de gebruiker zelf kan worden uitgevoerd. 

Teneinde de kwaliteit van zijn producten te verbeteren behoudt het bedrijf zich het recht voor de gegevens en de inhoud 
van deze handleiding zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. 
Teneinde de inhoud beter te kunnen begrijpen, en aangezien deze handleiding in meerdere talen en voor 
verschillende landen is samengesteld, 
hebben we ervoor gekozen om alle afbeeldingen aan het einde van de gebruiksaanwijzing samen te vatten, 
aangezien deze hetzelfde zijn voor alle talen. 
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INFORMATIE VOOR DE VEILIGHEID 
LET OP! 

1. Dit boekje vormt een onlosmakelijk en essentieel onderdeel van het
product. Het moet met zorg worden bewaard en altijd bij het apparaat
blijven, ook als dit aan een nieuwe eigenaar wordt gegeven of verkocht
en/of op een andere installatie wordt gemonteerd.

2. Lees de aanwijzingen en de waarschuwingen in dit boekje aandachtig,
want ze bevatten belangrijke aanwijzingen betreffende de veiligheid
van de installatie, het gebruik en het onderhoud.

3. De installatie en de eerste inbedrijfstelling van de ketel moeten door
gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd, in overeenkomst met de
geldige nationale normen voor installatie en eventuele voorschriften van de
locale autoriteiten en van overheidsinstellingen voor de volksgezondheid.
Voor u de klemmen aanraakt moet u in ieder geval alle voedingscircuits
loskoppelen.

4. Het is verboden dit apparaat te gebruiken voor andere doelen dan die zijn
gespecificeerd. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele schade die voortkomt uit oneigenlijk, fout of onredelijk gebruik, of
uit het niet opvolgen van de instructies in dit boekje.

5. Een verkeerde aansluiting kan schade veroorzaken aan personen, dieren of
dingen, waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

6. De onderdelen van de verpakking (nietjes, plastic zakken, piepschuim, enz.)
mogen niet in de buurt van kinderen worden achtergelaten, omdat het
bronnen van gevaar zijn.

7. Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van jonger dan 8 jaar
of door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen, of
personen die niet de nodige ervaring en kennis bezitten, tenzij ze onder
toezicht staan of nadat ze instructies hebben gekregen voor het veilige
gebruik van het apparaat, en de gevaren die ermee gepaard gaan begrijpen.
De reiniging en het onderhoud die ten laste zijn van de gebruiker, mogen
niet worden uitgevoerd door kinderen waarop geen toezicht gehouden wordt.

8. Het is verboden het apparaat aan te raken met natte lichaamsdelen of als
men op blote voeten loopt.

9. Eventuele reparaties, onderhoud, hydraulische en elektrische verbindingen
mogen uitsluitend worden verricht door gekwalificeerd personeel, en
uitsluitend met originele vervangingsonderdelen. Veronachtzaming van dit
voorschrift kan de veiligheid in het geding brengen, en ontheft de fabrikant
van elke aansprakelijkheid.
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10. De temperatuur van het warme water wordt door een bedrijfsthermostaat
geregeld. Deze werkt ook als resetbaar veiligheidsmechanisme, in het geval
de temperatuur gevaarlijke verhogingen bereikt.

11. De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd zoals aangegeven in de
betreffende paragraaf.

12. Als het apparaat beschikt over een voedingskabel moet u zich, als deze dient 
te worden vervangen, wenden tot een geautoriseerd servicecenter of tot
gekwalificeerde technici.

13. Het is verplicht een overdrukbeveiliging op de waterinlaatleiding van het
apparaat vast te schroeven. Deze mag niet onklaar gemaakt worden en
moet regelmatig in werking moet worden gesteld om na te gaan of hij niet
geblokkeerd is, en om eventuele kalkafzettingen te verwijderen. Voor landen
die de norm EN 1487 hebben overgenomen, is het verplicht op de
waterinlaatleiding een veiligheidsgroep conform deze norm te schroeven; de
groep moet een maximumdruk hebben van 0,7 MPa en moet minstens een
afsluitkraan, een terugslagklep, een veiligheidsklep en een
onderbrekingsmechanisme van de hydraulische belasting bevatten.

14. Een licht druppelen uit de overdrukbeveiliging of uit de veiligheidsgroep
volgens EN 1487 is normaal in de verwarmingsfase. Daarom raden wij u aan
de afvoer aan te sluiten (deze moet altijd in verbinding staan met de
atmosfeer) op een afvoerbuis die in een doorlopende helling naar beneden
is geïnstalleerd, in een omgeving zonder ijs. Op dezelfde buis is het
bovendien noodzakelijk een condensafvoer aan te sluiten d.m.v. de speciale
koppeling.

15. U dient het apparaat te legen indien het ongebruikt in een vertrek wordt
geplaatst waar het mogelijk kan vriezen. Maak het leeg zoals in het
desbetreffende hoofdstuk is beschreven.

16. Het warme water dat met een temperatuur van meer dan 50 °C uit de kranen
komt kan ernstige verbrandingen veroorzaken. Kinderen, gehandicapten en
ouderen lopen de meeste risico's. We raden u daarom aan een
thermostatische mengkraan te monteren op de wateruitgang van het
apparaat, d.w.z. de buis waar een rood bandje omheen zit.

17. Geen enkel ontvlambaar voorwerp mag zich in contact met en/of in de
nabijheid van de ketel bevinden.



Warmtepompboiler – ALGEMENE INFORMATIE 

3 

ALGEMENE INFORMATIE 

1.1 Betekenis van de gebruikte symbolen 
Voor wat betreft de veiligheidsaspecten van installatie en gebruik, en teneinde de aanwijzingen betreffende de risico's 
te benadrukken, wordt een aantal symbolen gebruikt waarvan de betekenis in de hier volgende tabel wordt uitgelegd. 

Symbool Betekenis 

Het niet opvolgen van deze aanwijzing leidt tot risico van verwondingen van personen, die in 
bepaalde omstandigheden zelfs dodelijk kunnen zijn. 

Het niet opvolgen van deze aanwijzingen leidt tot risico van beschadiging van voorwerpen, 
planten of dieren, die in bepaalde omstandigheden zelfs ernstig kunnen zijn. 

Verplichting om zich aan de algemene veiligheidsvoorschriften en productspecificaties te houden. 

1.2 Toepassing 
Dit apparaat is bedoeld voor het verwarmen van tapwater, dus tot een temperatuur die lager is dan het kookpunt, in een 
huiselijke of soortgelijke omgeving. Het apparaat moet een hydraulische aansluiting hebben op een tapwaternet en een 
elektrische voeding. 
Het is verboden om het apparaat voor andere doeleinden te gebruiken dan hetgeen is beschreven. Elk ander oneigenlijk 
gebruik is niet toegestaan. Het is in het bijzonder verboden het apparaat te gebruiken in industriële installaties en/of het 
apparaat te installeren in een corrosieve of explosieve omgeving. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor eventuele schade die voortkomt uit een foute installatie, oneigenlijk gebruik, irrationeel gedrag, en voor een 
onvolledige of onnauwkeurige toepassing van de aanwijzingen in deze handleiding.  

Dit apparaat is niet geschikt voor het gebruik door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke 
of sensoriële beperking of door personen die niet de nodige ervaring of kennis hebben, tenzij zij worden 
gecontroleerd of onderwezen betreffende het gebruik van het apparaat door personen die 
verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. Kinderen moeten worden onder toezicht staan van personen 
die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid en die zich ervan verzekeren dat zij niet met apparaat 
spelen. 

1.3 Voorschriften en technische normen 
De installatie komt ten laste van de koper en moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, overeenkomstig 
de geldende nationale installatienormen en eventuele voorschriften van de locale autoriteiten en van instellingen voor 
de volksgezondheid, volgens de specifieke aanwijzingen die de fabrikant in de huidige handleiding beschrijft. 
De fabrikant is verantwoordelijk voor de conformiteit van het product aan de richtlijnen, wetten en constructienormen 
die het product aangaan en die gelden op het moment dat het product voor de eerste keer op de markt wordt gebracht. 
De kennis en het naleven van de wetsbepalingen en de technische normen betreffende het ontwerp van de installaties, 
de plaatsing, de werking en het onderhoud zijn een exclusieve taak van de ontwerper, de installateur en de gebruiker, 
ieder voor hun specifieke bevoegdheden. De verwijzingen naar wetten, normen of technische regels worden in de 
huidige handleiding puur ter informatie geciteerd. Het in werking treden van nieuwe bepalingen of wijzigingen op de 
geldende normen verplicht de fabrikant op geen enkele wijze t.o.v. derden.U dient zich ervan te verzekeren dat het 
elektriciteitsnet waarop het apparaat wordt aangesloten voldoet aan de norm EN 50 160 (indien dit niet het geval is, 
vervalt de garantie). Voor Frankrijk: controleer of de installatie conform is aan de norm NFC 15-100. 
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1.4 Productcertificeringen 
De CE markering op het apparaat garandeert de conformiteit aan de volgende EU Richtlijnen, aan wiens fundamentele 
vereisten het voldoet: 
- 2014/35/EU inzake de elektrische veiligheid (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40); 
- 2014/30/EU inzake de elektromagnetische compatibiliteit (EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3); 
- RoHS2 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en

elektronische apparatuur (EN 50581). 
- Verordening (EU) nr 814/2013  inzake het ecologisch ontwerp (nr. 2014/C 207/03 - transitional methods of

measurement and calculation) 

De controle van de prestaties wordt uitgevoerd in navolging van de volgende technische normen: 
- EN 16147; 
- 2014/C 207/03 - transitional methods of measurement and calculation 

Dit product is conform: 
- REACH-verordening 1907/2006/EG; 
- Verordening (EU) nr. 812/2013 (labelling) 

1.5 Verpakking en bijgeleverde accessoires 
Het apparaat wordt beschermd door buffers van piepschuim en een kartonnen doos aan de buitenkant; alle materialen 
zijn recyclebaar en milieuvriendelijk. 
De inbegrepen accessoires zijn: 
- Handleiding en garantiepapieren; 
- 2 Diëlektrische verbindingsstukken van 1/2'; 
- Overdrukbeveiliging (8 bar); 
- Connector afvoerleiding van condenswater en aftapwater van de veiligheidsklep; 
- 1 Muurbeugel; 
- 2 Schroeven, 2 pluggen, 2 rubbertjes voor de muurbeugel (verdere pluggen voor de versie van 110 l); 
- 2 Adapters luchtafvoerbuizen. 
- Energie-etiket en productinformatieblad. 

1.6 Transport en behandeling  
Controleer bij het afleveren van het apparaat of het tijdens het transport geen zichtbare schade heeft ondervonden, 
zowel op de verpakking als op het product zelf. In het geval u schade waarneemt dient u direct een klacht in te dienen 
bij het transportbedrijf. 
LET OP! Het apparaat moet beslist in verticale stand verplaatst en opgeslagen worden, zonder schuiner te 
worden gezet dan 45°, teneinde een goede verdeling van de olie in het koelcircuit te garanderen en schade aan 
de compressor te voorkomen (zie afb. 1). 
Het verpakte apparaat kan met de hand of een heftruck met vorken worden verplaatst, waarbij bovenstaande 
aanwijzingen moeten worden opgevolgd. We raden u aan het apparaat in zijn originele verpakking te laten totdat het 
op de gewenste plek wordt geïnstalleerd, in het bijzonder wanneer het een bouwterrein betreft. 
Nadat u de verpakking heeft verwijderd moet u controleren of het apparaat in orde is en of alle onderdelen aanwezig 
zijn. Als het apparaat niet in orde is dient u contact op te nemen met de verkoper. Zorg ervoor dat deze communicatie 
plaatsvindt binnen de door de wet vastgestelde termijnen. 
LET OP! De verschillende delen van de verpakking mogen niet in het bereik van kinderen worden gelaten, 
aangezien ze een bron van gevaar zijn. 
Voor het eventuele bewegen of vervoeren van het apparaat na de eerste installatie, dient u dezelfde raadgevingen op 
te volgen betreffende de toegestane helling. U dient zich er bovendien van te verzekeren dat het water in het reservoir 
volledig is verwijderd. Bij afwezigheid van de originele verpakking dient u voor een gelijkwaardige bescherming van het 
apparaat te zorgen om schade te vermijden waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk is. 
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1.7 Identificatie van het apparaat 
De voornaamste informatie voor de identificatie van het apparaat staat op het zelfklevende typeplaatje op de behuizing 
ervan. 

Typeplaatje Beschrijving 
A model 
B inhoud in liters van het reservoir 
C serienummer 

D voedingsspanning, frequentie, maximum 
opgenomen vermogen 

E maximale/minimale druk van het koelcircuit 
F bescherming reservoir 

G opgenomen vermogen door het 
verwamingselement 

H merktekens en symbolen 

I gemiddeld/maximum vermogen van de 
warmtepomp 

L type koelmiddel en vulling 
M maximum druk reservoir 

2. TECHNISCHE KENMERKEN 

2.1 Werkingsprincipe 
De warmtepompboiler gebruikt geen elektrische energie om het water direct te verwarmen maar maakt er een rationeler 
gebruik van. Hetzelfde resultaat wordt zo op een efficiëntere manier bereikt, d.w.z. door 2/3 energie minder te gebruiken. 
De efficiëntie van een cyclus met een warmtepompboiler wordt gemeten met behulp van een performance coëfficiënt 
COP, die het verband uitdrukt tussen de energie die door het apparaat wordt geleverd (in dit geval de warmte die wordt 
afgegeven aan het water dat moet worden verwarmd) en de verbruikte elektrische energie (van de compressor en van 
de hulpapparaten van het product). De COP varieert naar gelang het type warmtepomp en de omstandigheden waar 
de werking betrekking op heeft. 
Bv., een COP waarde van 3 geeft aan dat voor iedere 1 kWh verbruikte elektrische energie de warmtepomp 3 kWh 
warmte af zal geven aan het te verwarmen element, waarvan 2 kWh worden onttrokken aan de gratis bron. 

2.2 Bouwkundige 
eigenschappen 
(Zie afb. 2) 

A Compressor 
B Condensor compressorbedrijf 
C Ventilator 
D Vierwegs ontdooiklep 
E Verdamper 
F Thermostaaklep 
G Waterscheidingsfilter 
H Behuizing interfacekaart 
I Behuizing NTC-sonde warm water 
J Condensor 
K Anti-storing elektronisch filter 
L Interface kaart  
M Printplaat (mainboard) 
N Elektrisch verwarmingselement 1200 W 
O Magnesiumanode 
P Anode met opgedrukte stroom 
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2.3 Afmetingen en 
ruimtebeslag 
(Zie afb. 3) 

MODEL 80 LITER MODEL 110 LITER 
A 656 874 
B 1171 1398 
C Uitgangsleiding 1/2” warm tapwater 
D Ingangsleiding 1/2” koud tapwater 
E Aansluiting condensafvoer 
F Deksel behuizing condensafvoeraansluiting 

G Behuizing elektrische aansluitingen, elektrisch verwarmingselement 
en printplaten 

H Deksel seriële poort 
I Condensor 
J Muurbeugel  
K Wandafstandstuk 
L Carter aan voorzijde warmtepomp 
M Carter aan achterzijde warmtepomp 
N Kanaliseerbaar luchtinlaatrooster 
O Kanaliseerbaar luchtuitlaatrooster 
P Paneel gebruikersinterface 

2.4 Schakelschema 
(Zie afb. 4) 

A Voedingskabel 
B Anti-storing elektronisch filter 
C Kaart seriële aansluiting  
D NTC sonde zone verwarmingselement 
E Elektrisch verwarmingselement 1200 W 
F Anode met opgedrukte stroom 
G Interface kaart  
H Printplaat (mainboard) 
I Interfacekaart 
J NTC sonde warm water 
K Motor ventilator 
L NTC sonde verdamper en luchtingang 
M Vierwegs ontdooiklep 
N Thermische beveiligingsschakelaar compressor 
O Condensor compressorbedrijf 
P Compressor 

2.5 Tabel technische eigenschappen 
Beschrijving Eenheid 80 L 110 L 
Nominale capaciteit reservoir l 80 110 
Dikte isolering mm ≈41 ≈41 
Type interne bescherming emaillering 

Type corrosiebescherming titanium anode met opgedrukte stroom + magnesium 
opofferingsanode 

Maximale bedrijfsdruk MPa 0,8 
Diameter wateraansluitingen II 1/2 M 
Diameter aansluitingen luchtafvoer/-invoer mm 125-150
Minimum waterhardheid °F 12 (met ontharder, min 15 °F) 
Minimale geleidbaarheid van het water μS/cm 150 
Leeg gewicht kg 50 55 
Warmtepomp 
Gemiddeld opgenomen elektrisch vermogen W 250 
Max. opgenomen elektrisch vermogen W 350 
Hoeveelheid koelvloeistof R134a g 500 550 
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Gefluoreerde broeikasgassen ton CO2 -
equivalent 0,715 0,787 

Het aardopwarmingsvermogen 1430 
Max. druk koelcircuit (lagedrukzijde) MPa 1,2 
Max. druk koelcircuit (hogedrukzijde) MPa 3,1 
Max. watertemperatuur met warmtepomp °C 62 
Hoeveelheid condenswater l/h 0,15 

EN 16147 (A) 
COP (A) 2,55 2,45 
Verwarmingstijd (A) h:min 5:35 8:04 
Opgenomen verwarmingsenergie (A) kWh 1,167 1,724 
Max hoeveelheid warm water in een enkele afname 
Vmax (A) ingesteld op 53 °C l 85 128 

Pes (A) W 12 16 
Tappen (A) M M 

812/2013 – 814/2013 (B) 
Qelec (B) kWh 2,250 2,388 
Ƞwh (B) % 105,0 101,7 
Gemengd water op 40°C V40 (B) l 85 128 
Temperatuurinstellingen (B) °C 53 53 
Jaarlijks energieverbruik (gemiddelde 
klimaatomstandigheden) (B) kWh/jaar 489 505 

Belastingprofiel (B) M M 
Intern geluidsvermogen (C) dB(A) 50 50 
Verwarmingselement 
Vermogen verwarmingselement W 1200 
Max. watertemperatuur met elektrisch 
verwarmingselement °C 75 

Elektrische voeding 
Spanning / Maximaal geabsorbeerd vermogen V / W 220-240 eenfase / 1550
Frequentie Hz 50 
Maximaal opgenomen stroom A 6,3 
Beschermingsgraad IP24 
Luchtzijde 
Standaard luchtaanvoer (modulerende automatische 
regeling) m3/h 100÷200 

Beschikbare statische druk Pa 65 
Minimum inhoud van het installatieruimte m3 20 
Min. temperatuur installatieruimte °C 1 
Max. temperatuur installatieruimte °C 42 
Minimum luchttemperatuur (NB bij 90% RV) (D) °C -5
Maximum luchttemperatuur (NB bij 90% RV) (D) °C 42 

(A) Waarden verkregen bij een externe luchttemperatuur van 7°C en relatieve vochtigheid van 87%, inlaattemperatuur van het 
water 10°C en een ingestelde temperatuur van 53 °C (volgens de bepalingen van de norm EN 16147). Product met starre 
kanalen Ø150. 

(B) Waarden verkregen met een externe luchttemperatuur van 7°C en relatieve vochtigheid van 87%, inlaattemperatuur van het 
water 10°C en een ingestelde temperatuur van 53 °C (volgens de bepalingen van 2014/C 207/03 - transitional methods of 
measurement and calculation). Product met starre kanalen Ø150. 

(C) Waarden verkregen met het gemiddelde van de resultaten van drie proeven, uitgevoerd met een externe luchttemperatuur 
van 7°C en relatieve vochtigheid van 87%, inlaattemperatuur van het water 10°C en de temperatuur ingesteld volgens de 
bepalingen van 2014/C 207/03 - transitional methods of measurement and calculation en EN 12102. Product met starre
kanalen Ø150. 

(D) Buiten het interval van de bedrijfstemperaturen van de warmtepomp wordt de verwarming van het water gegarandeerd door 
het verwamingselement. 
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Gegevens verzameld uit een significant aantal producten 
Verdere energiegegevens staan vermeld in het productinformatieblad (Bijlage A) dat onlosmakelijk bij dit boekje hoort. 
Producten zonder etiket en informatieblad voor samenstellen van boilers en zonne-energieapparaten, voorzien door Verordening 
812/2013, zijn niet bedoeld voor de realisatie van dergelijke samenstellen. 

TECHNISCHE GEGEVENS VOOR DE INSTALLATEUR 

3. WAARSCHUWINGEN

3.1 Kwalificatie van de installateur 
LET OP! De installatie en de eerste inbedrijfstelling van de ketel moeten door gekwalificeerd personeel worden 
uitgevoerd, in overeenkomst met de geldige nationale normen voor installatie en eventuele voorschriften van 
de locale autoriteiten en van overheidsinstellingen voor de volksgezondheid.  
De boiler wordt geleverd met een hoeveelheid koelvloeistof R134a die voldoende is voor de werking ervan. Deze 
koelvloeistof beschadigt de ozonlaag in de atmosfeer niet, hij is niet ontvlambaar en kan geen explosies veroorzaken. 
De installatie, het onderhoud en de ingrepen op het koelcircuit moeten echter uitsluitend worden uitgevoerd door 
gespecialiseerde vaklui die beschikken over de juiste uitrusting.  

3.2 Gebruik van de instructies 
LET OP! Een verkeerde installatie kan schade veroorzaken aan personen, dieren of dingen, waarvoor de 
fabrikant niet verantwoordelijk kan worden gesteld.  
De installateur moet de instructies in deze handleiding nauwkeurig in acht nemen. 
De installateur moet aan het einde van de werkzaamheden de gebruiker nauwkeurige instructies geven over het gebruik 
van de boiler en de correcte uitvoering van de voornaamste handelingen. 

3.3 Veiligheidsnormen 
Voor de betekenis van de symbolen die in de volgende tabel worden gebruikt dient u paragraaf 1.1 na te slaan, onder 
het hoofdstuk ALGEMENE INFORMATIE. 

Ref. Waarschuwing Risico Symbool 

1 
Bescherm leidingen en verbindingskabels, zodat ze 
niet worden beschadigd. 

Elektrocutie door het aanraken van 
geleiders die onder spanning staan.  
Overstroming door waterlekkage uit 
beschadigde leidingen. 

2 
Controleer of het vertrek waar men de installatie 
uitvoert en het net waar men het apparaat op aansluit 
aan alle voorschriften voldoen. 

Elektrische schokken door aanraken van 
niet goed geïnstalleerde geleiders, die 
onder spanning staan. 
Beschadiging van het apparaat door 
verkeerde bedrijfsomstandigheden. 

3 

Gebruik geschikt handgereedschap en werktuigen. U 
moet in het bijzonder verzekeren dat het 
gereedschap niet beschadigd of versleten is en dat 
het handvat in orde is en er stevig opzit, bovendien 
moet u het op de juiste manier gebruiken, voorkomen 
dat het valt en het na gebruik weer opbergen. 

Persoonlijk letsel door rondvliegende 
splinters of brokken, inademen van stof, 
wonden door stoten, snijden, prikken of 
schaven. 
Beschadiging van het apparaat zelf of 
omliggende voorwerpen door 
rondvliegende splinters, stoten en sneden. 

4 

Gebruik elektrische apparatuur die geschikt is voor 
het doel, op de juiste wijze. Belemmer de doorgang 
niet met de voedingskabel. Zorg dat de apparatuur 
niet naar beneden kan vallen. Haal de voedingskabel 
aan het einde uit de contactdoos en berg alle 
apparatuur weer op. 

Persoonlijk letsel door rondvliegende 
splinters of brokken, inademen van stof, 
wonden door stoten, snijden, prikken of 
schaven. 
Beschadiging van het apparaat zelf of 
omliggende voorwerpen door 
rondvliegende splinters, stoten en sneden. 
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5 

Ontkalk onderdelen waar kalk op is afgezet volgens 
de specificaties op het veiligheidsinformatieblad van 
het gebruikte product. Het vertrek moet geventileerd 
zijn, u moet beschermende kleding dragen, mag geen 
verschillende producten mengen en moet het 
apparaat en omliggende voorwerpen beschermen. 

Persoonlijk letsel door contact van huid of 
ogen met zuren, inademen of inslikken van 
schadelijke chemische stoffen. 
Beschadiging van het apparaat zelf of 
omliggende voorwerpen vanwege corrosie 
door zuurhoudende stoffen. 

6 

Controleer of verplaatsbare trappen op de juiste 
manier neer worden gezet, ze van degelijke kwaliteit 
zijn, de treden heel zijn en niet glad, er niemand 
tegenaan kan lopen of rijden terwijl er iemand op 
staat. Laat eventueel iemand hierop toezien. 

Persoonlijk letsel door vallen of door 
beklemming (bij een vouwtrap). 

7 
Zorg ervoor dat op de werkplaats goede 
arbeidsomstandigheden aanwezig voor wat betreft 
verlichting, ventilatie en stevigheid. 

Persoonlijk letsel door stoten, struikelen, 
enz. 

8 
Trek, voordat u aan het werk gaat, beschermkleding 
aan en gebruik de speciale persoonlijke 
veiligheidsvoorzieningen. 

Persoonlijk letsel door schokken, 
rondvliegende splinters of brokken, 
inademen van stof, wonden door stoten, 
snijden, prikken, schaven, lawaai of 
vibraties. 

9 
De werkzaamheden aan de binnenkant van het 
apparaat moeten zeer voorzichtig worden uitgevoerd 
om niet plotseling tegen scherpe of snijdende delen 
aan te stoten. 

Persoonlijk letsel door snijden, prikken, 
schaven. 

10 
Leeg de onderdelen die warm tapwater kunnen 
bevatten door eventuele ontluchtingsgaten te 
activeren voordat u de onderdelen aanraakt. 

Persoonlijk letsel door brandwonden. 

11 Voer de elektrische aansluitingen uit met behulp van 
geleiders met de juiste diameter. 

Brand door oververhitting als gevolg van 
het passeren van elektrische stroom in te 
smalle kabels. 

12 Gebruik geschikt materiaal voor de bescherming van 
het apparaat en de omgeving rond de werkplek. 

Beschadiging van het apparaat zelf of 
omliggende voorwerpen door 
rondvliegende splinters, stoten en sneden. 

13 

Bedien het apparaat met de juiste beschermingen en 
voorzichtigheid. Bij het ophijsen van voorwerpen met 
hijskranen of dergelijke moet worden gezorgd dat 
deze stabiel staan opgesteld en in een goede 
toestand verkeren, gezien het te verplaatsen gewicht 
en de noodzakelijke bewegingen. Sla de lading op de 
juiste manier aan, bevestig extra koorden om 
slingerbewegingen te kunnen dempen, zorg dat u 
goed zicht heeft op het gehele gebied van de 
beweging en verbied dat iemand onder de lading 
loopt of staat. 

Beschadiging van het apparaat zelf of 
nabije voorwerpen door stoten, klemmen 
en snijden. 

14 
Organiseer de verplaatsingen van materiaal en 
gereedschappen zodanig dat dit op een veilige 
manier kan gebeuren. Voorkom dat materiaal wordt 
opgestapeld en kan vallen of schuiven. 

Beschadiging van het apparaat zelf of 
nabije voorwerpen door stoten, klemmen 
en snijden. 

15 

Heractiveer alle veiligheidsvoorzieningen en 
controles die u gedurende een ingreep op het 
apparaat heeft moeten uitschakelen en controleer, 
voordat u het apparaat weer inschakelt, of deze 
voorzieningen weer werken. 

Beschadiging of blokkering van het 
apparaat door ongecontroleerde werking. 
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4. INSTALLATIE

LET OP! Volg de algemene waarschuwingen en de veiligheidsnormen die in de voorgaande 
paragrafen zijn opgesomd nauwkeurig op. U dient zich te allen tijde te houden aan hetgeen 
beschreven staat. 

4.1 Plaatsing apparaat  
LET OP! Voor u overgaat tot de installatie moet u controleren of aan de volgende voorwaarden wordt voldaan 
op de plaats waar u de boiler wenst te installeren: 
a) bij installatie zonder kanalisering moet worden nagegaan of de installatieruimte een volume van minstens 20 m³ 

heeft, met een geschikte luchtverversing. Installeer het product niet in een vertrek waar een ander apparaat staat 
dat lucht verbruikt tijdens de werking (bv. gasketel met open systeem, gasboiler met open systeem enz...)..
Installeer het product niet op een plaats waar het geproduceerde lawaai en de uitstromende warme lucht last
kunnen veroorzaken; 

b) Controleer of het op het gekozen punt mogelijk is de buitenlucht te bereiken met de luchtkanalen (aan de
bovenkant van het product); 

c) Bij het kiezen van een geschikte positie op de muur moet u ook denken aan de ruimte die nodig is om gemakkelijk 
eventuele onderhoudsingrepen uit te voeren; 

d) Controleer of de beschikbare ruimte passend is om het product en de luchtaansluitingen onder te brengen (zie
par. 4.2), en denk hierbij ook aan de hydraulische veiligheidsinrichtingen en de elektrische en hydraulische
aansluitingen; 

e) Controleer of het op het gekozen punt mogelijk is een afvoerverbinding van de sifon van de veiligheidsgroep aan 
te brengen, waarmee ook de condensafvoer moet worden verbonden (zie par. 4.5); 

f) Installeer het apparaat niet in ruimten waar omstandigheden kunnen ontstaan die tot ijsvorming leiden. Het
product is ontworpen voor installatie binnen: de prestaties en veiligheid van het product worden niet gegarandeerd 
als het product buiten geïnstalleerd wordt; 

g) Verzeker u ervan dat de installatieruimte en het elektrische en hydraulische systeem waarop het apparaat wordt 
aangesloten aan de geldende voorschriften voldoen. 

h) Zorg dat er op de gekozen installatieplek een eenfasige elektrische voedingsbron aanwezig is van 220-240 Volt 
~ 50 Hz. Als die bron niet aanwezig is moet hij kunnen worden gemaakt. 

i) Zorg dat de muur perfect verticaal is en sterk genoeg om het gewicht van een boiler vol water te dragen; 
j) Zorg dat de gekozen installatieplek conform is aan de IP graad (bescherming tegen het binnendringen van

vloeistoffen) van het apparaat, volgens de geldende normen; 
k) Zorg dat het apparaat niet rechtstreeks word blootgesteld aan zonnestralen, ook niet bij aanwezigheid van ramen; 
l) Zorg dat het apparaat niet blootstaat aan, of dat de aangezogen lucht niet wordt aangezogen uit, bijzonder

agressieve omgevingen met bijvoorbeeld zure dampen, stof, verzadigd door gas, oplosmiddelen; 
m) Zorg dat het apparaat niet direct op elektrische leidingen wordt geïnstalleerd die niet zijn beschermd tegen

spanningsschommelingen; 
n) Zorg dat het apparaat zo dicht mogelijk bij de gebruikspunten wordt geïnstalleerd, om warmtedispersie via de

buizen tegen te gaan; 

Installatievolgorde: 
a) Haal het product uit de verpakking, 
b) Zet het product vast aan de muur: de boiler heeft een draagbeugel met bevestigingssystemen die de juiste 

maat hebben en geschikt zijn om het gewicht van de met water gevulde boiler te dragen. Gebruik voor de
bevestiging van de draagbeugel de meegeleverde twee pluggen, schroeven en trillingsdempende rubbertjes, 
en let op al getrokken kabels en buizen. Om een juiste montage van het product gemakkelijker te maken, 
gebruik de installatiemal die is afgebeeld op de verpakkingsdoos. Voor de versie 110L, bevestig ook de
onderste beugel met de meegeleverde schroeven en pluggen (zie afb.5) 

c) Zorg dat het product perfect verticaal is geplaatst, controleer dit met een waterpas en gebruik hiervoor de
stelpootjes van de afstandsbeugel (zie afb. 6) 

d) Maak de aansluitingen van de luchtkanalisering (zie par. 4.2) 
e) Maak de elektrische aansluitingen (zie par. 4.3) 
f) Schroef de diëlektrische koppelingen op de waterinlaat- en uitlaatleidingen 
g) Plaats een hydraulische veiligheidsinrichting op de inlaatleiding van het koude water 
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h) Verbind de sifon van de veiligheidsgroep met de afvoer en steek de condensafvoerleiding in de sifon 
i) Maak de hydraulische aansluitingen (zie par. 4.4) 

4.2 Aansluiting lucht 
Houd er rekening mee dat het gebruik van lucht uit verwarmde vertrekken de verwarmingsprestaties van het gebouw 
zouden kunnen benadelen. Het apparaat heeft aan de bovenzijde een luchttoevoeropening en een opening voor de 
afvoer van de lucht. Het is belangrijk de twee roosters niet te verwijderen of te bewegen. De temperatuur van de 
uitgaande lucht van het product kan temperaturen bereiken van 5-10 °C minder dan de binnenkomende lucht. Als deze 
niet gekanaliseerd wordt, kan de temperatuur van het vertrek aanzienlijk dalen. 
Als de lucht die door de warmtepomp wordt bewerkt naar buiten toe wordt afgevoerd of vanuit buiten naar binnen wordt 
aangezogen (of vanuit een ander vertrek) kunnen de kits en accessoires voor kanalisering worden gebruikt die te vinden 
zijn in de catalogus van de fabrikant. Controleer of de buizen goed zijn aangesloten en bevestigd op het apparaat om 
te voorkomen dat ze plotseling per ongeluk losschieten (gebruik bijvoorbeeld geschikte silicone). 
AFBEELDING 7: in het geval van een niet-gekanaliseerde installatie moeten de afstanden tot de aangegeven 
muren worden aangehouden. 
Het is hoe dan ook raadzaam het gebogen accessoire te gebruiken om de uitlaat van koude lucht af te buigen, 
om te voorkomen dat deze wordt aangezogen. 
AFBEELDING 8 : voorbeeld van inlaat- en uitlaatkanalisering. 
AFBEELDING 9: enkele voorbeelden van luchtuitlaatkanalisering. 
LET OP: gebruik geen externe roosters die hoge belastingverliezen met zich mee brengen, zoals bijvoorbeeld 
insectenroosters. De gebruikte roosters moeten een goede luchtdoorgang toestaan, richt ze zo dat de koude lucht die 
naar buiten gaat wordt aangezogen. 
Bescherm de externe kanaliseringen tegen wind. Het uitstoten van lucht op een schoorsteen is alleen toegestaan als 
er voldoende trek is, bovendien is periodiek onderhoud van de schoorsteen en bijbehorende accessoires verplicht. 
Het totale statische verlies van de installatie wordt gecalculeerd door het verlies van de afzonderlijke geïnstalleerde 
componenten. De som hiervan moet lager zijn dan de statische druk van de ventilator (65 Pa). 
Zie de tabel aan het einde van de handleiding. 

LET OP! Een ongeschikte kanalisering beperkt de prestatie van het product en 
zorgt dat er aanzienlijk meer tijd nodig is voor het opwarmen! 

4.3 Elektrische aansluiting 
Beschrijving Beschikbaarheid Kabel Type Maximale stroom 

Permanente voeding Kabel wordt bij het apparaat 
geleverd 3G 1.5 mm2 H05V2V2-F 16 A 

LET OP! 
VOOR U DE KLEMMEN AANRAAKT MOETEN ALLE VOEDINGSCIRCUITS ZIJN LOSGEKOPPELD. 

Het apparaat wordt geleverd met een voedingskabel (wanneer deze vervangen moet worden, dient men een originele 
vervangingskabel te gebruiken die door de fabrikant wordt geleverd). 
Het is noodzakelijk een controle uit te voeren van de elektrische installatie en de conformiteit te toetsen aan de geldende 
normen. Controleer of de installatie geschikt is voor het maximaal opgenomen vermogen van de boiler (kijk op het 
typeplaatje), zowel voor wat betreft de doorsnede van de kabels als voor wat betreft hun conformiteit aan de geldende 
normen. Meervoudige stekkers, verlengsnoeren of adapters zijn verboden. Aarding is verplicht; het is verboden om 
de leidingen van het hydraulische systeem, het verwarmingssysteem en het gas te gebruiken voor de aardaansluiting 
van het apparaat.  
Vóór de inbedrijfstelling moet u controleren of de netspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje van de 
apparaten. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door afwezigheid van een 
aardaansluiting of vanwege problemen in de elektriciteitstoevoer. Om het apparaat af te scheiden van het net gebruikt 
u een tweepolige schakelaar die voldoet aan de geldende normen CEI-EN (min. afstand tussen de contactpunten 
minstens 3 mm, bij voorkeur voorzien van zekeringen). 
De aansluiting van het apparaat moet voldoen aan de Europese en nationale normen en moet beschermd worden 
door een aardlekschakelaar van 30mA. 
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PERMANENTE ELEKTRISCHE AANSLUITING (voeding 24 h/24 h) 

Afb. 10 De boiler zal altijd op het elektrische net zijn aangesloten, waardoor het 24 uur per dag zal werken. 
Corrosiebescherming, gegeven door de anode met opgedrukte stroom, is er alleen als het product 
is aangesloten op het elektriciteitsnet. 

4.4 Hydraulische aansluiting 
Voordat het apparaat wordt gebruikt moet het reservoir ervan worden gevuld met water en vervolgens volledig worden 
geleegd, om achtergebleven vuil te verwijderen. 
Sluit zowel de in- als de uitgang van de boiler aan d.m.v. buizen of verbindingsstukken die zowel bestand zijn tegen de 
bedrijfsdruk als tegen de temperatuur van het warme water dat de 75°C kan bereiken. We raden u daarom aan 
materialen te gebruiken die tegen die temperaturen bestand zijn. Het is verplicht om de twee diëlektrische 
verbindingsstukken (bij het product geleverd) aan de watertoevoer- en waterafvoerbuis te bevestigen, voordat 
u de aansluiting uitvoert. 
Schroef een “T” verbindingsstuk op de toevoerbuis van het apparaat, waar een blauw bandje om zit. Op dit 
verbindingsstuk moet verplicht aan de ene kant een kraan worden geschroefd om het apparaat af te tappen, die alleen 
kan worden geopend en gesloten met gereedschap, en aan de andere kant een geschikte overdrukbeveiliging 

LET OP! Het is verplicht een veiligheidsklep op de watertoevoerleiding van het 
apparaat te schroeven.  
Voor landen waar de Europese norm EN 1487 geldt is de overdrukbeveiliging die 
is meegeleverd niet voldoende voor conformiteit aan de nationale normen. 
Om aan de normen te voldoen moet de beveiliging een maximumdruk hebben 
van 0,7 MPa (7 bar) en ten minste bestaan uit: een afsluitkraan, een 
terugslagklep, controlevoorziening van de terugslagklep, een veiligheidsklep en 
een onderbreking van de hydraulische belasting. 

De codes van deze accessoires zijn: 
- Hydraulische veiligheidsgroep 1/2" (voor producten met toevoerleidingen met een diameter van 1/2”)  code 

877084;
- Hydraulische veiligheidsgroep 3/4" (voor producten met toevoerleidingen met een diameter van 3/4”)  code 

877085;
- Sifon 1”  code 877086.
In sommige landen kan het gebruik van andere hydraulische veiligheidsinrichtingen vereist zijn, in lijn met de lokale
wetgeving; het is de taak van de gekwalificeerde installateur, die opdracht heeft gekregen het product te installeren, te 
beoordelen of het te gebruiken veiligheidsmechanisme geschikt is. Het is verboden om afsluitinrichtingen (kleppen,
kranen, enz.) tussen de veiligheidsinrichtingen en de boiler zelf te plaatsen. 
De afvoer van de veiligheidsinrichting moet verbonden worden met een afvoerbuis met een diameter die niet minder is 
dan die van de aansluiting aan het apparaat (1/2”), door middel van een sifon die een hemelsbrede afstand van minstens 
20 mm mogelijk maakt en die een visuele controle toestaat, om te vermijden dat in het geval van het in werking treden 
van de inrichting zelf, schade wordt veroorzaakt aan personen, dieren of voorwerpen, waarvoor de fabrikant niet 
aansprakelijk kan worden gesteld. Sluit de ingang van de overdrukbeveiliging m.b.v. een flexibele buis aan op de 
koudwaterleiding. Indien noodzakelijk kunt u een afsluitkraan gebruiken. Indien de leegloopkraan wordt opengedraaid 
dient u bovendien te zorgen voor een afvoerbuis die aan de uitgang wordt verbonden.  
Als u de overdrukbeveiliging vastschroeft, moet u deze op het einde niet forceren en er niet aan sleutelen. 
Een licht druppelen uit de overdrukbeveiliging is normaal in de verwarmingsfase. Daarom raden wij u aan de afvoer aan 
te sluiten (deze moet altijd in verbinding staan met de atmosfeer) met een afvoerbuis die in een doorlopende helling 
naar beneden is geïnstalleerd, in een omgeving zonder ijs. Op dezelfde buis is het bovendien noodzakelijk een 
condensafvoer aan te sluiten d.m.v. de speciale koppeling in het onderste deel van de boiler. 
Mocht de waterdruk dichtbij de ijkingwaarden van de klep liggen, dan moet een drukverlager worden aangebracht, zo 
ver mogelijk van het apparaat.  
Het apparaat mag niet werken met water waarvan de hardheid lager is dan 12 °F. Aan de andere kant wordt bij extreem 
hard water (hoger dan 25 °F) het gebruik van een ontharder aangeraden die correct is afgesteld en gecontroleerd wordt. 
In dit geval mag de resterende hardheid niet onder de 15 °F raken. 
Mocht de waterdruk dichtbij de ijkingwaarden van de klep liggen, dan moet een drukverlager worden aangebracht, zo 
ver mogelijk van het apparaat. 
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AFBEELDING 11. Legenda: A:afvoerbuis warm water / B: toevoerbuis koud water / C: veiligheidsgroep / D: afsluitkraan 
/ E: diëlektrische verbindingsstukken (vastschroeven op de toevoer- en afvoerbuis van het water) / F: 
condensafvoerverbinding. 
LET OP! Spoel de leidingen van de installatie grondig door, zodat eventuele resten van gesneden 
schroefdraden, soldeerwerk of ander vuil, die de normale werking van het apparaat kunnen verhinderen, 
verwijderd worden. 

4.5 Condensafvoer 
De condens of het water dat zich in de warmtepomp vormt tijdens het verwarmingsbedrijf moet worden geëlimineerd. 
Sluit de kunststof buis die in de verpakking te vinden is aan op de afvoerverbinding. Zorg dat het water in een geschikte 
afvoer terecht komt, bij voorkeur door middel van de sifon van de veiligheidsgroep, indien aanwezig. 
Zorg dat de afvoer plaatsvindt zonder obstakels.  
Een onjuiste installatie kan tot gevolg hebben dat er water naar buiten komt aan de bovenkant van het product. 

5. EERSTE INBEDRIJFSTELLING 
Nadat de hydraulische en elektrische verbinding tot stand zijn gebracht, moet de boiler worden gevuld met leidingwater. 
Voor het vullen moeten de centrale kraan van de waterleiding in huis en de dichtstbij zijnde warmwaterkraan worden 
geopend, en moet worden nagegaan of alle lucht geleidelijk uit het reservoir naar buiten komt. Controleer of er geen 
waterlekken zijn uit de flens en de verbindingsstukken, en draai ze eventueel voorzichtig vaster aan. 
Nadat is vastgesteld dat er geen water aanwezig is op de elektrische onderdelen, dient het product te worden 
aangesloten op de waterleiding. 

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSAANWIJZIGEN T.B.V. DE GEBRUIKER 

6. WAARSCHUWINGEN 

6.1 Eerste inbedrijfstelling 

LET OP! De installatie en de eerste inbedrijfstelling van de ketel moeten door gekwalificeerd 
personeel worden uitgevoerd, in overeenkomst met de geldige nationale normen voor installatie 
en eventuele voorschriften van de locale autoriteiten en van overheidsinstellingen voor de 
volksgezondheid. 

Voor u de boiler in werking stelt moet u controleren of de installateur alle handelingen heeft uitgevoerd die tot zijn 
bevoegdheid behoren. Verzeker u ervan alle uitleg van de installateur te hebben begrepen betreffende de werking van 
de boiler en de correcte uitvoering van de belangrijkste handelingen van het apparaat. 
De wachttijd bij de eerste ontsteking van de warmtepomp is 5 minuten. 

6.2 Aanbevelingen 
In het geval van een storing en/of een verkeerde werking van het apparaat moet u het uitschakelen en er niet zelf aan 
sleutelen, maar u tot een erkende installateur wenden. Eventuele reparaties moeten altijd met originele onderdelen en 
door erkende vaklui worden uitgevoerd. Indien dit niet het geval is zal de conformiteit met het (Italiaanse) Ministeriële 
Besluit 174/04 vervallen. Het veronachtzamen van het bovenstaande kan de veiligheid van het apparaat in gevaar 
brengen en sluit iedere aansprakelijkheid van de fabrikant uit. Als de boiler lang niet gebruikt wordt raden we u aan: 
- de elektrische voeding los te koppelen of, indien er een speciale schakelaar vóór het apparaat is, deze schakelaar 

op de stand “OFF” te zetten; 
- De kranen van het tapwatercircuit dicht te draaien; 
LET OP! U dient het apparaat te legen indien het ongebruikt in een vertrek staat waar het mogelijk kan vriezen. 
Deze handeling mag echter uitsluitend door professionele installateurs worden uitgevoerd. 
LET OP! Het warme water dat met een temperatuur van meer dan 50 °C uit de kranen komt kan ernstige 
verbrandingen veroorzaken. Kinderen, gehandicapten en ouderen lopen de meeste risico's. We raden u daarom 
aan een thermostatische mengkraan te monteren op de wateruitgang van het apparaat, d.w.z. de buis waar een 
rood bandje omheen zit. 
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6.3 Veiligheidsnormen 
Voor de betekenis van de symbolen die in de volgende tabel worden gebruikt dient u paragraaf 1.1 na te slaan. 
Ref. Waarschuwing Risico Symbool 

1 Voer geen handelingen uit waarbij u het 
apparaat van zijn plaats moet halen. 

Elektrocutie door spanningvoerende elementen.  

Lekkage als gevolg van water dat uit losgeraakte 
leidingen stroomt. 

2 Laat geen voorwerpen op het apparaat staan. 

Persoonlijk letsel door voorwerpen die vallen 
doordat ze op een trillend voorwerp liggen. 
Beschadiging van het apparaat of onderliggende 
voorwerpen door het vallen van het apparaat als 
gevolg van trillingen. 

3 Klim niet op het apparaat. 

Persoonlijk letsel door het vallen van het apparaat.  

Beschadiging van het apparaat of onderliggende 
voorwerpen doordat het apparaat van de muur 
losraakt. 

4 Voer geen handelingen uit waarbij u het 
apparaat moet openen. 

Elektrocutie door spanningvoerende elementen.  
Lichamelijk letsel door verbranding aan hete 
elementen of wonden veroorzaakt door scherpe 
randen of uitstekende delen. 

5 Zorg ervoor dat u de elektrische 
voedingskabel niet beschadigt. 

Elektrische schokken door ongeïsoleerde kabels die 
onder spanning staan. 

6 
Klim niet op instabiele stoelen, krukken, 
trappen of andere voorwerpen om het 
apparaat te reinigen. 

Persoonlijk letsel door vallen of door beklemming 
(bij een vouwtrap). 

7 

Reinig het apparaat nooit voor u het eerst 
heeft uitgeschakeld, de stekker uit het 
stopcontact heeft gehaald of de externe 
schakelaar op de stand OFF heeft gezet. 

Elektrocutie door spanningvoerende elementen. 

8 
Gebruik het apparaat niet voor andere 
doeleinden dan voor normaal huishoudelijk 
gebruik. 

Beschadiging van het apparaat door overbelasting. 
Beschadiging van de verkeerd gebruikte 
onderdelen. 

9 Laat het apparaat niet gebruiken door 
kinderen of onkundige personen. Beschadiging van het apparaat door onjuist gebruik. 

10 
Gebruik geen insecticiden, oplosmiddelen of 
agressieve schoonmaakmiddelen om het 
apparaat te reinigen. 

Beschadiging van de plastic onderdelen of van de 
gelakte onderdelen. 

11 Zet nooit andere voorwerpen en/of apparaten 
onder de boiler.  Beschadiging door eventuele waterlekkage. 

12 Drink het condenswater niet Persoonlijk letsel door vergiftiging 

6.4 Aanbevelingen ter voorkoming van Legionella-groei (Europese Norm CEN/TR 16355) 
Toelichting 
Legionella is een kleine bacterie in de vorm van een staafje, en is een natuurlijke component van zoet water. 
De legionairsziekte is een ernstige longinfectie die wordt veroorzaakt door het inademen van de bacterie Legionella 
pneumophilia of andere Legionella-soorten. De bacterie wordt vaak aangetroffen in leidingwaterinstallaties binnen 
woningen, hotels, en in het water dat gebruikt wordt in airconditioningsystemen of luchtkoelsystemen. Preventie is het 
belangrijkste instrument om deze ziekte tegen te gaan, hetgeen gebeurt door te controleren of het organisme aanwezig 
is in leidingwaterinstallaties. 
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De Europese norm CEN/TR 16355 geeft aanbevelingen voor de beste methode om de groei van legionella in 
drinkwaterinstallaties tegen te gaan, waarbij de bestaande voorschriften op nationaal niveau van kracht blijven. 
Algemene aanbevelingen 
"Gunstige omstandigheden voor legionella-groei". De volgende omstandigheden bevorderen de groei van de 
legionellabacterie: 
• Watertemperatuur tussen 25 °C en 50 °C. Om de groei van de legionellabacterie te beperken, moet de

watertemperatuur tussen zodanige grenzen worden gehouden dat de groei, overal waar dat mogelijk is, wordt
verhinderd of tot een minimum wordt beperkt. Lukt dat niet, dan moet de drinkwaterinstallatie worden ontsmet door 
een hittebehandeling; 

• Stilstaand water. Om te voorkomen dat water lange perioden stagneert, moet in alle delen van de
drinkwaterinstallatie minstens eenmaal per week drinkwater worden gebruikt of overvloedig worden doorgespoeld; 

• Voedingsstoffen, biofilms en bezinksel in de installatie, inclusief de boiler enz. Het bezinksel kan de groei van de 
legionellabacterie bevorderen en moet regelmatig worden verwijderd uit opslagsystemen, boilers, expansievaten 
met stilstaand water (bijvoorbeeld eenmaal per jaar). 

Voor wat betreft dit type opslagboilers, als 
1) het apparaat een bepaalde tijd uitgeschakeld is [maanden] of 
2) de watertemperatuur constant tussen 25 °C en 50 °C gehouden wordt, 
zou de Legionella-bacterie in het reservoir kunnen groeien. In deze gevallen moet, om de groei van de legionellabacterie 
te reduceren, een zogenoemde "thermische ontsmettingscyclus" worden toegepast. 
De opslagboiler van het elektromechanische type wordt verkocht met een thermostaat die is ingesteld op een
temperatuur boven 60 °C, dit betekent dat hij het uitvoeren van een "thermische ontsmettingscyclus" toestaat om de
groei van legionella in het reservoir te reduceren. 
Deze cyclus is geschikt om te worden gebruikt in productiesystemen van sanitair warm water en voldoet aan de
aanbevelingen voor preventie van legionella die zijn gespecificeerd in de onderstaande Tabel 2 van de norm CEN/TR 
16355. 

Tabel 2 - Types warmwaterinstallaties 
Koud water en warm water gescheiden Koud water en warm water gemengd 

Geen opslag Opslag Geen opslag bovenstrooms van 
de mengventielen 

Opslag bovenstrooms van 
de mengventielen 

Geen opslag bovenstrooms 
van de mengventielen 

Geen 
circulatie 
van warm 

water 

Met 
circulatie 
van warm 

water 

Geen 
circulatie 

van 
gemengd 

water 

Met 
circulatie 

van 
gemengd 

water 

Geen circulatie 
van gemengd 

water 

Met circulatie 
van gemengd 

water 

Geen 
circulatie 

van 
gemengd 

water 

Met circulatie 
van gemengd 

water 

Geen circulatie 
van gemengd 

water 

Met circulatie 
van gemengd 

water 

Ref. in Bijlage C C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 C.9 C.10

Temp. - ≥ 50°Ce
In 

opslagboile
ra 

≥ 50°Ce Hittedesinfectie
d 

Hittedesinfectie
d

In
opslagboiler

a 

≥ 50°Ce 
Hittedesinfectie

d 

Hittedesinfectie
d

Hittedesinfect
ied 

Stagnatie - ≤ 3 lb - ≤ 3 lb - ≤ 3 lb - ≤ 3 lb - ≤ 3 lb

Bezinksel - - Verwijderen
C 

Verwijderen
C - - Verwijderen

C VerwijderenC - - 

a. Temperatuur ≥ 55°C gedurende de hele dag, of minstens 1 uur per dag ≥60°C.
b. Watervolume in de leidingen tussen het circulatiesysteem en de kraan die zich verst van het systeem vandaan bevindt.
c. Verwijder het bezinksel uit de opslagboiler volgens de plaatselijke voorwaarden, maar minstens eenmaal per jaar.
d. d Hittedesinfectie gedurende 20 minuten op een temperatuur van 60°, gedurende 10 minuten op 65°C of gedurende 5 minuten op 

70 °C op alle aftappunten, minstens eenmaal per week. 
e. De watertemperatuur in het circulatiecircuit mag niet lager zijn dan 50°C.
- Niet vereist

Bij verkoop van de elektronische opslagboiler is de functie van de hittedesinfectiecyclus niet geactiveerd 
(standaardinstelling). Als er om welke reden dan ook sprake is van een van de bovengenoemde "gunstige 
omstandigheden voor de groei van legionella”, wordt dringend geadviseerd om deze functie te activeren volgens de 
instructies in dit boekje [zie paragraaf 7.9]. 
De hittedesinfectiecyclus is echter niet in staat elke legionellabacterie in het opslagreservoir te vernietigen. Als de functie 
uitgeschakeld wordt, kan het dus zijn dat de legionellabacterie terugkeert.  
Opmerking: wanneer de software de hittedesinfectiebehandeling uitvoert, is het waarschijnlijk dat het energieverbruik 

van de opslagboiler toeneemt. 
Let op: wanneer de software zojuist de hittedesinfectiebehandeling heeft uitgevoerd, kan de watertemperatuur 

onmiddellijk ernstige verbrandingen veroorzaken. Kinderen, gehandicapten en bejaarden lopen hierbij een 
verhoogd risico. Controleer de watertemperatuur, voordat u het water gebruikt voor een bad of douche. 
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7. INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK 

7.1 Beschrijving van het bedieningspaneel 
Referentie afbeelding 12. 
Het eenvoudige en rationele bedieningspaneel bestaat uit twee toetsen en een centrale knop. 
In het bovenste deel toont een DISPLAY de ingestelde temperatuur (set) of de waargenomen temperatuur. Bovendien 
verschijnt er specifieke informatie zoals de werkingswijze, de storingscodes, de instellingen en de informatie over de 
staat van het apparaat. 
Onder de bedieningen en signaleringen vindt u de SMILE LED, die de werkingsmodus van de verwarming van het water 
in de warmtepomp of van het elektrische verwamingselement signaleert. 

7.2 Het in- en uitschakelen van de boiler  
Inschakeling: schakel de boiler in door op de ON/OFF toets te drukken.  

Het DISPLAY toont de ingestelde temperatuur “set”, de werkingsmodus en het HP 
symbool en/of het symbool van het verwarmingselement. Deze geven de betreffende 
werking van de warmtepomp en/of het verwarmingselement weer. 

Uitschakelen: schakel de boiler uit door op de ON/OFF toets te drukken. De “SMILE LED” gaat uit, zoals ook het licht 
van het DISPLAY en de andere signaleringen die daarvoor actief waren. Alleen de tekst “OFF” blijft op het display staan. 
De corrosiebescherming blijft gegarandeerd en het apparaat zal er automatisch voor zorgen dat de temperatuur van 
het water in het reservoir nooit onder de 5°C zal dalen. 

7.3 Instellen van de temperatuur 
Het instellen van de gewenste temperatuur van het warme water doet u door de knop met de klok mee te draaien of 
tegen de klok in (de tekst zal tijdelijk knipperen). 
De temperaturen die kunnen worden bereikt in de modus warmtepomp variëren in de fabrieksinstellingen van 50 
°C tot 55 °C. M.b.v. het installatiemenu (dat zal worden beschreven in paragraaf 7.7) kunt u het interval uitbreiden van 
40 °C tot 62 °C. (Opgelet! temperaturen van meer dan 55°C met de warmtepomp kunnen een sterkere slijtage van de 
compressor veroorzaken). 
De maximum temperatuur die u kunt bereiken m.b.v. het elektrische verwarmingselement is 65 °C in de 
fabrieksinstelling, en 75 °C als u de instelling in het installatiemenu varieert. 
Om de huidige temperatuur van het water in het reservoir te tonen drukt u de knop in en laat u hem gelijk los. De 
waarde verschijnt 8 seconden lang, waarna de ingestelde temperatuur weer zal verschijnen. 

7.4 Bedrijfsmodus 
Bij een normale werking kunt u d.m.v. de “mode” toets de werkingsmodus wijzigen 
waarmee de boiler de ingestelde temperatuur bereikt. De geselecteerde modus 
verschijnt in de regel onder de temperatuur. 

Als de warmtepomp actief is verschijnt het symbool: 
Als het elektrische verwamingselement actief is verschijnt het 
symbool: 

• AUTO: de boiler beslist vanzelf hoe hij de gewenste temperatuur in een zo kort mogelijk tijdsbestek kan bereiken. 
De warmtepomp wordt op een rationele manier gebruikt en het verwarmingselement wordt alleen indien
noodzakelijk ingezet. Het maximaal aantal uur dat hieraan kan worden besteed hangt af van de parameter P9 - 
TIME_W (Zie paragraaf 7.7), die standaard op 8 uur staat ingesteld. (aanbevolen in de winter, voor een groter
comfort). 

• BOOST: wanneer u deze modus activeert, gebruikt de boiler tegelijkertijd de warmtepomp en het
verwamingselement om de gewenste temperatuur binnen zo kort mogelijke tijd te bereiken. Zodra de temperatuur 
bereikt is zal de boiler weer overschakelen op de AUTO-modus. 
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• BOOST 2 (activeerbaar via het installatiemenu): ten opzichte van Boost zal de modus Boost2 ook actief blijven 
nadat de set-temperatuur is bereikt. 

• GREEN: de boiler gebruikt altijd de warmtepomp waardoor een optimale energiezuinigheid gegarandeerd wordt! 
De maximaal bereikbare temperatuur hangt af van de waarde van de parameter P3 (51-62 °C), zie paragraaf 7.7. 
Het elektrische verwarmingselement zal alleen ontsteken in het geval dat er onderdrukkingen van de werking van 
de warmtepomp nodig zijn (fouten, luchttemperatuur buiten het werkingsbereik, ontdooien aan de gang, anti-
legionella). Deze functie wordt aanbevolen voor luchttemperaturen van boven de 0°C tijdens de verwarmingsuren. 

• PROGRAM (activeerbaar via het installatiemenu): er zijn twee programma’s, P1 en P2, beschikbaar die
gedurende de dag zowel afzonderlijk als gezamenlijk kunnen werken (P1+P2). Het apparaat is in staat om de
verwarmingsfase te activeren zodat de gekozen temperatuur op het vooraf ingestelde tijdstip bereikt is, waarbij
verwarming door middel van de warmtepomp voorrang heeft en alleen indien noodzakelijk het elektrische
verwarmingselement gebruikt wordt. 
Een aantal keren op de “mode” toets drukken totdat het gewenste programma geselecteerd kan worden, de knop 
draaien om de gewenste temperatuur in te stellen, op de knop drukken om te bevestigen, de knop draaien om het 
gewenste tijdstip in te stellen en op de knop drukken om te bevestigen; in P1+P2 modus de gegevens voor beide 
programma’s instellen. 
Voor deze functie moet de huidige tijd worden ingesteld, zie volgende paragraaf. 
Waarschuwing: ter garantie van uw comfort kan het in het geval van werking in P1+P2 modus met zeer dicht bij 
elkaar liggende tijden gebeuren dat de temperatuur van het water hoger is dan de ingestelde temperatuur: in dit
geval kan het golvensymbool verschijnen. 

• VOYAGE (activeerbaar via het installatiemenu): deze modus is ontwikkeld voor situaties waarin men langere
tijd afwezig is van de plaats waar de boiler functioneert. U stelt het aantal dagen in dat u afwezig bent en de boiler 
uitgeschakeld moet blijven; op de vastgelegde dag waarop hij weer ingeschakeld moet worden, keert de werking 
terug naar de modus AUTO. De corrosiebescherming blijft verzekerd en het product zorgt automatisch dat de
watertemperatuur in het reservoir niet onder 5 °C daalt. Druk op de toets “mode” totdat de modus VOYAGE is
geselecteerd, draai de knop om het aantal dagen (“days”) in te stellen en druk hem in om te bevestigen. Op het
display blijft alleen het resterende aantal dagen aangegeven dat het nog duurt voordat het product weer wordt
ingeschakeld. Als u bijvoorbeeld het huis verlaat op zaterdagochtend en terugkeer is gepland op zondag de week 
erop, moet op zaterdagochtend een afwezigheid van 7 nachten worden ingesteld om weer over warm water te
kunnen beschikken bij terugkeer op zondag. Om de functie te stoppen is het indrukken van de “mode”-toets 
voldoende. 

7.5 Instellen van de tijd 
Het instellen van de tijd is vereist wanneer: 

• De Program-modus is geactiveerd via het installatiemenu (parameter P11 
ingesteld op ON, zie paragraaf 7.7); 

• De Program-functie is geactiveerd en er een afkoppeling van het 
elektriciteitsnet heeft plaatsgevonden (het apparaat start weer in de Auto-
modus). 

Daarnaast kan de tijd middels parameter L0 worden ingesteld (paragraaf 7.6). 
Het apparaat wordt niet automatisch bijgewerkt, de tijd moet opnieuw worden ingesteld bij 
overgang naar de zomertijd. Het display knippert met de cijfers van de uren en de minuten. 
Draai de knop totdat de huidige tijd is gevonden en bevestig door op de knop te drukken. 
Herhaal dit om de minuten in te stellen. 



Warmtepompboiler – GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSAANWIJZIGEN T.B.V. DE GEBRUIKER 

18 

7.6 Informatiemenu 

M.b.v. het informatiemenu kunt u de gegevens aflezen waarmee u het apparaat controleert. 
Om het menu te zien drukt u 5 seconden lang op de knop. 

Draai de knop om de parameters L0,L1, L2 …L14 te selecteren. 
In de onderstaande regel vindt u de beschrijving van de parameter. 

Druk, wanneer de gewenste parameter is gevonden, op de knop om de waarde te visualiseren. 
Om terug te keren naar de selectie van de parameters, druk opnieuw op de knop of op de 
“MODE”-toets. 

Om het informatiemenu te verlaten drukt u op de “mode” toets. 
(Het apparaat sluit het menu automatisch nadat het 10 minuten niet gebruikt is). 

Parameter Naam Beschrijving parameter 

L0 TIME Weergave en instelling van de huidige tijd (parameter die gewijzigd kan worden, 
alleen beschikbaar als de Program-modus geactiveerd is) 

L1 HC-HP In-/uitschakeling werkingsstatus met HC-HP-signaal (off).  
L2 TIME_W Maximumaantal uren voeding geaccepteerd 
L3 ANTI_B In-/uitschakeling antilegionella functie (on/off) 
L4 T HP Maximum ingestelde temperatuur pompgroep 
L5 T W1 Afgelezen temperatuur sonde 1 verwarmingselement 
L6 T W2 Afgelezen temperatuur sonde 2 verwarmingselement 
L7 TW3 Afgelezen temperatuur warmwatersonde 
L8 T AIR Afgelezen temperatuur sonde luchtingang 
L9 T EVAP Afgelezen temperatuur sonde verdamper 
L10 DEFROS In-/uitschakeling ontdooifunctie (on/off) 
L11 HP h Meter interne parameter 1 
L12 HE h Meter interne parameter 2 
L13 SW MB Softwareversie printplaat “Mainboard“ 
L14 SW HMI Softwareversie interfacekaart 

7.7 Menu voor de installateur 

LET OP: HET WIJZIGEN VAN DE VOLGENDE PARAMETERS MOET DOOR DESKUNDIG 
PERSONEEL WORDEN UITGEVOERD. 

D.m.v. het installatiemenu kunt u enkele instellingen van het apparaat wijzigen. Links 
verschijnt het symbool voor het onderhoud. 
Om het menu te openen drukt u 5 seconden op de knop, loopt u langs de parameters 
van het menu “L – INFO” totdat u op de tekst “P0 – CODE” komt. 
Nadat u de code heeft ingevoerd, draait u de knop om de parameters P1, P2, P3… P11 te 
selecteren. 
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Als u de parameter heeft gevonden die u wenst te wijzigen drukt u op de knop om de 
waarde ervan te bekijken. Draai de knop vervolgens om de gewenste waarde te 
selecteren. 
Om op de selectie van de parameters terug te keren drukt u op de knop om de ingestelde 
waarde op te slaan. Druk op “mode” (of wacht 10 seconden) als u de afregegelingsmodus 
wilt verlaten zonder de ingevoerde waarde op te slaan. 
Om het installatiemenu te verlaten drukt u op de “mode” toets. (Het apparaat sluit 
het menu automatisch nadat het 10 minuten niet gebruikt is). 

Parameter Naam Beschrijving parameter 

P0 CODE 
Invoeren code voor de toegang tot het installatiemenu. Op het display verschijnt het 
nummer 222. Draai de knop tot aan het nummer 234, druk nogmaals op de knop. Nu 
heeft u toegang tot het installatiemenu. 

P1 T Max 
Regeling van de maximum bereikbare temperatuur (van 65 °C tot 75 °C). 
Een hogere temperatuurwaarde zorgt ervoor dat u over een grotere hoeveelheid warm 
water kunt beschikken.  

P2 T Min 
Regeling van de minimum bereikbare temperatuur (van 50 °C tot 40 °C). 
Een lager ingestelde temperatuur zorgt voor een grotere energiebesparing wanneer u 
een beperkt warmwatergebruik heeft.  

P3 T HP 
Regeling van de maximum bereikbare temperatuur met de warmtepompgroep (van 51 
°C tot 62 °C). Let op, het bereiken van temperaturen boven 55 °C met de 
warmtepomp kan een sterkere slijtage van de compressor veroorzaken. 

P4 GREEN In-/uitschakeling Green functie (on/off). Zie paragraaf 7.4 
P5 ANTI_B In-/uitschakeling anti-legionellafunctie (on/off). Zie paragraaf 7.9 
P6 VOYAGE In-/uitschakeling Voyage-functie (on/off). Zie paragraaf 7.4 

P7 DEFROS 
In-/uitschakeling ontdooifunctie (on/off). 
Als deze functie wordt geactiveerd zal de warmtepomp ook functioneren met 
temperaturen van de ingaande lucht van tot -5 °C. 

P8 HC-HP Parameter voor het HC-HP-signaal, niet activeerbaar (OFF). 
P9 TIME_W Maximum waarde verwarming per dag (van 5 h tot 24 h). 
P10 RESET Reset van alle fabriekswaarden. 
P11 PROG Inschakeling/uitschakeling van de functie Program: P1, P2, P1+P2 (on/off). 
P12 BOOST2 Inschakeling/uitschakeling van de Boost 2-functie. 
P13 SILENT Inschakeling/uitschakeling van de werkingsmodus “Silent” (on/off) 

7.8 Bedrijfsmodus “Silent” 
Deze wordt geactiveerd via het informatiemenu “P13”, en maakt het mogelijk minder geluid te veroorzaken met een 
minimale invloed op de prestatie van het product. Deze bedrijfsmodus wordt aanbevolen als het product is geïnstalleerd 
in een woonomgeving en zonder luchtkanalisering. 

7.9 Anti-legionellabescherming (Functie activeerbaar d.m.v. het installatiemenu) 
Als deze bescherming geactiveerd is kunt u, op geheel automatische wijze, de anti-
legionellafunctie uitvoeren. Een keer per maand wordt het water op een temperatuur van 
65°C gebracht gedurende maximaal 15 minuten. Dit is voldoende om de vorming van 
bacteriën in het reservoir en de buizen tegen te gaan (dit indien in deze periode het water 
niet minstens eenmaal op T>57°C voor minstens 15 minuten is gebracht). De eerste 
verwarmingscyclus vindt 3 dagen vanaf de activering van de functie plaats. Het water op 
deze temperatuur kan verbrandingen veroorzaken, daarom raden wij u aan een 
thermostatische mengkraan te gebruiken. Het bereiken van een hogere dan de ingestelde 
temperatuur wordt aangegeven door het golvensymbool. 
Tijdens de anti-legionellacyclus zal op het display in plaats van de werkingsmodus de tekst ANTI_B verschijnen; nadat 
de anti-legionellacyclus beëindigd is, blijft de ingestelde temperatuur de oorspronkelijke temperatuur.  
Druk op de “on/off” toets om de functie te onderbreken.  
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7.10 Fabrieksinstellingen 
Het apparaat krijgt in de fabriek een bepaalde configuratie toegewezen waardoor enkele bedrijfsmodussen, functies of 
waarden reeds zijn ingesteld, volgens hetgeen wordt aangegeven in de volgende tabel. 

Parameter Fabrieksinstelling 
AUTO MODUS INGESCHAKELD 
BOOST-MODUS INGESCHAKELD 
INGESTELDE TEMPERATUUR 53 °C 

P1 MAX. INSTELBARE TEMPERATUUR MET VERWARMINGSELEMENT 65 °C 
P2 MIN. INSTELBARE TEMPERATUUR 50 °C 
P3 MAX. INSTELBARE TEMPERATUUR MET WARMTEPOMP 55 °C 
P4 GREEN MODUS INGESCHAKELD 
P5 ANTILEGIONELLA UITGESCHAKELD 
P6 VOYAGE MODUS UITGESCHAKELD 
P7 DEFROST (activering ontdooien actief) INGESCHAKELD  
P8 HC-HP (werking met dal-/piektarief) UITGESCHAKELD 
P9 TIME_W (aantal uren geaccepteerde voeding) 8 h 
P11 PROGRAM MODUS (P1, P2, P1+P2) UITGESCHAKELD 

INGESTELDE TEMPERATUUR PROGRAMMA P1 55 °C 
INGESTELDE TIJD PROGRAMMA P1 06:00 
INGESTELDE TEMPERATUUR PROGRAMMA P2 55 °C 
INGESTELDE TIJD PROGRAMMA P2 18:00 

P12 BOOST2-MODUS UITGESCHAKELD 
P13 SILENT-functie UITGESCHAKELD 

7.11 Antivriesfunctie  
Wanneer het apparaat onder spanning staat, en de temperatuur van het water in het reservoir onder 5 °C daalt, wordt 
automatisch het verwarmingselement (1200 W) geactiveerd om het water tot op 16 °C te verwarmen. 

7.12 Storingen 
Op het moment dat zich een defect voordoet schakelt het apparaat over naar een storingsstatus. Het display begint te 
knipperen en toont een storingscode. De boiler zal warm water blijven produceren mits de storing slechts één van de 
twee verwarmingsgroepen betreft, en zal de warmtepomp of het verwarmingselement laten werken. 
Als de storing de warmtepomp betreft verschijnt op het scherm het knipperende symbool “HP”. Als de storing het 
verwarmingselement betreft zal het symbool van het verwarmingselement gaan knipperen. Als de storing beide betreft 
zullen ze beide gaan knipperen. 

Storingscode Oorzaak 
Werking 

verwarmingsele
ment 

Werking 
warmtepomp Wat te doen 

E1 Verwarming zonder water 
in het reservoir OFF OFF 

Schakel het apparaat uit. Controleer de oorzaken van de 
afwezigheid van het water (lekkages, hydraulische 
aansluitingen, enz.) 

E2 Te hoge temperatuur van 
het water in het reservoir OFF OFF 

Het product uitschakelen, wachten tot de temperatuur van 
het water in het reservoir onder het veiligheidsniveau daalt; 
als de fout blijft de technische dienst bellen 

E4 Storing sonde zone van 
verwamingselement OFF OFF 

Het apparaat uit- en weer inschakelen. De sonde in het 
gebied van het verwarmingselement controleren of 
eventueel laten vervangen 

E5 

Waarneming van een te 
groot temperatuursverschil 
tussen de sondes in het 
gebied van het 
verwarmingselement 

OFF OFF 
Het apparaat uit- en weer inschakelen. De sonde in het 
gebied van het verwarmingselement controleren of 
eventueel laten vervangen 

H2 
Lage druk circuit 
warmtepomp of 
ventilatorfout 

ON OFF 
Het apparaat uitschakelen. Controleren of de verdamper 
perfect schoon is. Controleren of de ventilator goed werkt. 
De werking van de hot-gas klep laten controleren en 
eventueel vervangen. De verdampersonde controleren. 
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H3 
Fout compressor of 
gaslek, fout 
verdampersonde 

ON OFF 

Het product uitschakelen. Controleren of de verdamper 
perfect schoon is. De verbindingsbedradingen en de 
werking van de compressor laten controleren en/of laten 
controleren of er geen koelgaslekken zijn. De correcte 
aansluiting en plaatsing controleren en eventueel de 
verdampersonde laten vervangen 

H4 Verdamper verstopt ON ON De continuïteit van de luchtstroom in de warmtepomp en de 
kanaliseringen controleren 

H5 Storing ventilator/ fout 
verdampingssonde ON OFF 

Het apparaat uitschakelen. Controleren of er geen fysieke 
belemmeringen voor de beweging van de ventilatorbladen 
zijn, de aansluitkabels met de printplaten laten controleren. 
De verdampersonde controleren. 

H6 Storing luchtsonde ON OFF De correcte aansluiting en plaatsing van de sonde 
controleren en de sonde eventueel laten vervangen 

H7 Storing sonde verdamper ON OFF De correcte aansluiting en plaatsing van de sonde 
controleren en de sonde eventueel laten vervangen 

H8 Storing warmwatersonde ON OFF De correcte aansluiting en plaatsing van de sonde 
controleren en de sonde eventueel laten vervangen 

H9 Fout bij ontdooien ON 
OFF 
(bij 

luchttemperatu
ur < 5 °C) 

De werking van de ontdooiklep laten controleren en 
eventueel vervangen. Controleren of de ventilator niet kapot 
is (in dit geval vervangen). Het apparaat uitschakelen. 
Controleren of de verdamper en de kanaliseringen perfect 
schoon zijn  

F1 Storing elektronische kaart OFF OFF 
Probeer het apparaat eerst uit en daarna weer in te 
schakelen. Eventueel de werking van de kaarten laten 
controleren 

F2 Te hoog aantal ON/OFF 
(Deblokkering) OFF OFF De elektrische voeding tijdelijk loskoppelen. 

F3 
Geen communicatie 
tussen elektronische kaart 
en interface 

OFF OFF 
Probeer het apparaat eerst uit en daarna weer in te 
schakelen. Eventueel de werking van de kaarten laten 
controleren of deze vervangen 

F4 
Reservoir leeg (EMPTY) 
circuit anode met 
stroompodruksysteem 
open 

OFF OFF 
Controleer de aanwezigheid van water in het reservoir, de 
anode met stroomopdruksysteem laten controleren of 
eventueel laten vervangen 

F5 
Circuit anode met 
stroomopdruksysteem in 
kortsluiting 

ON ON Controleer of vervang eventueel de anode met 
stroomopdruksysteem 

8. ONDERHOUDSNORMEN (voor geautoriseerd personeel) 

LET OP! Volg de algemene waarschuwingen en de veiligheidsnormen die in de voorgaande 
paragrafen zijn opgesomd nauwkeurig op. U dient zich te allen tijde te houden aan hetgeen 
beschreven staat. 

Alle ingrepen en onderhoudsactiviteiten moeten door erkende installateurs worden uitgevoerd (installateurs 
die voldoen aan de geldende normen). 
Na gewoon of buitengewoon onderhoud, is het raadzaam om het reservoir te reinigen om eventuele resterende 
verontreinigingen te verwijderen. 
8.1 Legen van het apparaat 
U dient het apparaat te legen indien het ongebruikt in een vertrek wordt geplaatst waar het mogelijk kan vriezen. 
Als dit nodig is kunt u het apparaat zoals volgt legen: 
- schakel het apparaat los van het elektriciteitsnet 
- sluit de stopkraan af indien deze is gemonteerd. Als dit niet het geval is sluit u de hoofdwaterkraan af; 
- open de warmwaterkraan (wastafel of badkuip) 
- open de kraan op de veiligheidsgroep (voor landen die EN 1487 hebben overgenomen) of de kraan op de “T”-

verbinding, zoals beschreven in par. 4.4. 
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8.2 Regelmatig onderhoud 
We raden u aan de verdamper jaarlijks te reinigen om stof of verstoppingen te verwijderen. 
Om toegang te krijgen tot de verdamper dient u de bevestigingsschroeven van de behuizing aan de voorzijde te 
verwijderen.  
Reinigen met een flexibele borstel en uitkijken dat u de ventilator niet beschadigt. In het geval dat u verbogen lamellen 
tegenkomt, deze door middel van een speciale kam (tussenruimte 1,6 mm) weer rechtbuigen. 
Controleer of de roosters en de kanalisering perfect schoon zijn. 
Controleer of de buis voor de condensafvoer niet verstopt is. 
Alleen originele reserveonderdelen gebruiken. 
Na gewoon of buitengewoon onderhoud is het raadzaam om het reservoir van het apparaat te vullen met water en het 
vervolgens helemaal leeg te maken om eventuele resterende verontreinigingen te verwijderen. 

8.3 Probleemoplossing 
Probleem Mogelijke oorzaak Wat te doen 

Het uitgaande 
water is koud of 
niet warm genoeg 

Lage temperatuur ingesteld. De temperatuur voor het uitgaande water verhogen 

Storing van de machine Op de display controleren of er fouten zijn en handelen op 
de in de “Error”-tabel aangegeven wijze 

Geen elektrische aansluiting, afgekoppelde of 
beschadigde kabels 

De spanning op de voedingsklemmen controleren, 
controleren of de kabels in orde en aangesloten zijn 

Onvoldoende luchtstroom naar de verdamper Reinig de roosters en de leidingen regelmatig. 

“Voyage”-functie ingeschakeld 
Controleren of het apparaat zich niet in de “Voyage” 
programmeringsfase bevindt: in dit geval de functie 
uitschakelen 

Product uit De elektriciteitstoevoer controleren, het product 
inschakelen 

Gebruik van een grote hoeveelheid warm water wanneer het product zich in de verwarmingsfase bevindt  
Fout sonde Controleren of fout E5, ook onregelmatig, aanwezig is 

Het water is zeer 
heet (met mogelijk 
stoom uit de 
kranen) 

Hoog niveau van kalkaanslag van de ketel en zijn 
onderdelen 

De elektrische voeding uitschakelen, het apparaat legen, 
de flens van het verwamingselement demonteren en de 
kalkaanslag aan de binnenkant van de ketel verwijderen: 
let erop dat de emaillering van de ketel en het 
verwamingselement niet worden beschadigd. Het product 
weer volgens de oorspronkelijke configuratie in elkaar 
zetten: het wordt aangeraden om de pakking van de flens 
te vervangen. 

Fout sonde Controleren of fout E5, ook onregelmatig, aanwezig is 

Verminderde 
werking van de 
warmtepomp, 
bijna permanente 
werking van het 
elektrische 
verwamingseleme
nt 

Luchttemperatuur buiten het bereik Element dat afhankelijk is van de weersomstandigheden 

Waarde “Time W” te laag Een lagere temperatuurparameter of een hogere parameter 
dan “Time W” instellen 

Installatie uitgevoerd met niet-conforme elektrische 
spanning (te laag) Het product voeden met een correcte elektrische spanning 

Verdamper verstopt of bevroren Controleren of de verdamper, de roosters en de kanalen 
vuil zijn 

Problemen met het circuit van de warmtepomp Controleren of er geen foutmeldingen op de display 
weergegeven worden 

Er zijn nog geen 8 dagen verstreken sinds: de eerste inschakeling, verandering van de parameter Time W, uitval 
van de voeding 
Parameter P7 ingesteld op OFF en externe 
luchttemperatuur lager dan 10 °C. Parameter P7 op ON instellen 

Onvoldoende 
warmwaterstroom Lekken of verstopping van het watercircuit 

Controleren of zich geen lekken in het circuit bevinden, 
controleren 
of de deflector van de ingangsleiding van koud tapwater 
en de toevoerleiding van warm water in orde zijn 
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Waterlekkage uit 
de 
overdrukbeveiligi
ng 

Het druppelen van water uit het systeem moet als 
normaal worden beschouwd gedurende de 
verwarmingsfase. 

Als u het druppelen wilt vermijden moet u een expansievat 
installeren op de afvoerinstallatie.  
Als druppelen tijdens de niet-verwarmende periode door 
blijft gaan, de kalibratie van het instrument en de druk van 
de waterleiding controleren.  Let op: verstop nooit de 
afvoeropening van het systeem! 

Toename van het 
lawaai 

 Aanwezigheid van verstoppende elementen aan de 
binnenkant 

Controleer de ventilator en de andere organen die het 
lawaai kunnen veroorzaken, en maak ze schoon 

Trillen van enkele onderdelen 
De middels mobiele vergrendelingen aangesloten 
elementen controleren en kijken of de schroeven stevig 
zijn aangedraaid 

Problemen met de 
weergave of 
uitgaan van de 
display  

Beschadiging of afkoppeling van de verbindingskabels 
tussen de printplaat en de interfacekaart 

Controleren of de verbinding in orde is, de werking van de 
printplaten controleren 

Er is geen netspanning Controleren of er voeding is op het elektriciteitsnet 

Vieze geur 
afkomstig van het 
product 

Afwezigheid van een sifon of lege sifon Zorgen voor een sifon. 
Controleren of het apparaat voldoende water bevat 

Abnormaal of 
overmatig gebruik 
in vergelijking met 
de verwachtingen 

Lekken of gedeeltelijke verstopping van het 
koelgascircuit 

Het product opstarten in de warmtepomp-modus, een 
lekzoeker voor R134a gebruiken om te controleren of er 
geen lekken zijn. 

Ongunstige omgevings- of installatieomstandigheden 

Verdamper gedeeltelijk verstopt Controleren of de verdamper, de roosters en de kanalen 
vuil zijn 

Niet-conforme installatie 
Overig Contact opnemen met de technische dienst 

8.4 Normaal onderhoud door de gebruiker 
We raden u aan het apparaat uit te spoelen na elk normaal of bijzonder onderhoud. 
De overdrukbeveiliging moet geregeld ingeschakeld worden om te controleren of zij niet geblokkeerd is, en om 
eventuele kalkafzettingen te verwijderen.  
Controleer of de buis voor de condensafvoer niet verstopt is. 

8.5 Verwijdering van de boiler als afval 
Het apparaat bevat koelgas van het type R134a, dat niet mag vrijkomen in de atmosfeer. Wanneer de boiler definitief 
wordt afgedankt mag het afvoeren van het apparaat als afval uitsluitend worden verricht door gekwalificeerde 
vakmensen.  

Dit product is conform de WEEE-richtlijn 2012/19/EU. 
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het apparaat of de verpakking ervan geeft aan dat het product aan het 
einde van de levensduur gescheiden van ander afval moet worden verzameld. De gebruiker moet de afgedankte 
apparatuur dus afgeven bij een geschikt gemeentelijk inzamelcentrum van elektrotechnisch en elektronische apparatuur. 
In plaats van het zelfstandige beheer is het ook mogelijk de af te danken apparatuur bij de dealer te brengen op het 

moment van aanschaf van een ander, equivalent apparaat. Bij dealers van elektronische producten met een verkoopoppervlak van 
minstens 400 m2 is het verder mogelijk om kosteloos, zonder enige verplichting tot aanschaf, afgedankte elektronische producten in te 
leveren met afmetingen van minder dan 25 cm. Een goede gescheiden afvalverwerking en daaropvolgend doorsturen van de afgedankte 
apparatuur voor milieuvriendelijke recycling, behandeling en verwerking dragen ertoe bij om mogelijke negatieve gevolgen voor het 
milieu en de gezondheid te voorkomen en bevorderen het hergebruik en/of de recycling van de materialen waaruit de apparatuur bestaat. 
Voor meer informatie over de beschikbare inzamelmogelijkheden dient u zich te wenden tot de gemeentelijke afvaldienst of tot de 
verkoper van het product. 









Pa MAX: 65 
Ø125 Ø150 

Pa mequivalent Pa mequivalent 

1m PVC 2,5 1 1,5 1 

1m Al 5,5 2,2 3 2 

90°  7,5 3 6 4 

Reccommandé grille, 
gerwijd raster, 
gewidmet 
gitterdedicat grila, 
dedikàlt hàlòzati  

10 4 8 5 

1m 150x70 4 1,6 

ø125  150x70 1,2 0,5 

90°  
ø125  150x70 

8,7 3,5 

Ø125 Ø150 
(*+#)m MAXequivalent (*+#)m MAXequivalent 

12 25 

150x70  (*+#)m  MAXequivalent 
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	12. Als het apparaat beschikt over een voedingskabel moet u zich, als deze dient te worden vervangen, wenden tot een geautoriseerd servicecenter of tot gekwalificeerde technici.
	ALGEMENE INFORMATIE
	1.1 Betekenis van de gebruikte symbolen
	1.2 Toepassing
	1.3 Voorschriften en technische normen
	1.4 Productcertificeringen
	- EN 16147;
	1.5 Verpakking en bijgeleverde accessoires
	1.6 Transport en behandeling
	1.7 Identificatie van het apparaat
	De voornaamste informatie voor de identificatie van het apparaat staat op het zelfklevende typeplaatje op de behuizing ervan.
	2. TECHNISCHE KENMERKEN
	2.1 Werkingsprincipe
	3. WAARSCHUWINGEN
	3.1 Kwalificatie van de installateur
	3.2 Gebruik van de instructies
	3.3 Veiligheidsnormen
	4. INSTALLATIE
	4.1 Plaatsing apparaat
	4.2 Aansluiting lucht
	4.3 Elektrische aansluiting
	LET OP!
	VOOR U DE KLEMMEN AANRAAKT MOETEN ALLE VOEDINGSCIRCUITS ZIJN LOSGEKOPPELD.
	Nadat is vastgesteld dat er geen water aanwezig is op de elektrische onderdelen, dient het product te worden aangesloten op de waterleiding.
	GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSAANWIJZIGEN T.B.V. DE GEBRUIKER
	6. WAARSCHUWINGEN
	6.1 Eerste inbedrijfstelling
	6.2 Aanbevelingen
	6.3 Veiligheidsnormen
	6.4 Aanbevelingen ter voorkoming van Legionella-groei (Europese Norm CEN/TR 16355)
	Toelichting
	Legionella is een kleine bacterie in de vorm van een staafje, en is een natuurlijke component van zoet water.
	De legionairsziekte is een ernstige longinfectie die wordt veroorzaakt door het inademen van de bacterie Legionella pneumophilia of andere Legionella-soorten. De bacterie wordt vaak aangetroffen in leidingwaterinstallaties binnen woningen, hotels, en ...
	De Europese norm CEN/TR 16355 geeft aanbevelingen voor de beste methode om de groei van legionella in drinkwaterinstallaties tegen te gaan, waarbij de bestaande voorschriften op nationaal niveau van kracht blijven.
	Algemene aanbevelingen
	"Gunstige omstandigheden voor legionella-groei". De volgende omstandigheden bevorderen de groei van de legionellabacterie:
	 Watertemperatuur tussen 25  C en 50  C. Om de groei van de legionellabacterie te beperken, moet de watertemperatuur tussen zodanige grenzen worden gehouden dat de groei, overal waar dat mogelijk is, wordt verhinderd of tot een minimum wordt beperkt....
	 Stilstaand water. Om te voorkomen dat water lange perioden stagneert, moet in alle delen van de drinkwaterinstallatie minstens eenmaal per week drinkwater worden gebruikt of overvloedig worden doorgespoeld;
	 Voedingsstoffen, biofilms en bezinksel in de installatie, inclusief de boiler enz. Het bezinksel kan de groei van de legionellabacterie bevorderen en moet regelmatig worden verwijderd uit opslagsystemen, boilers, expansievaten met stilstaand water (...
	Voor wat betreft dit type opslagboilers, als
	1) het apparaat een bepaalde tijd uitgeschakeld is [maanden] of
	2) de watertemperatuur constant tussen 25  C en 50  C gehouden wordt,
	zou de Legionella-bacterie in het reservoir kunnen groeien. In deze gevallen moet, om de groei van de legionellabacterie te reduceren, een zogenoemde "thermische ontsmettingscyclus" worden toegepast.
	De opslagboiler van het elektromechanische type wordt verkocht met een thermostaat die is ingesteld op een temperatuur boven 60  C, dit betekent dat hij het uitvoeren van een "thermische ontsmettingscyclus" toestaat om de groei van legionella in het r...
	Deze cyclus is geschikt om te worden gebruikt in productiesystemen van sanitair warm water en voldoet aan de aanbevelingen voor preventie van legionella die zijn gespecificeerd in de onderstaande Tabel 2 van de norm CEN/TR 16355.
	Tabel 2 - Types warmwaterinstallaties
	7. INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK
	7.1 Beschrijving van het bedieningspaneel
	Referentie afbeelding 12.
	Het eenvoudige en rationele bedieningspaneel bestaat uit twee toetsen en een centrale knop.
	7.2 Het in- en uitschakelen van de boiler
	7.3 Instellen van de temperatuur
	7.4 Bedrijfsmodus
	 AUTO: de boiler beslist vanzelf hoe hij de gewenste temperatuur in een zo kort mogelijk tijdsbestek kan bereiken. De warmtepomp wordt op een rationele manier gebruikt en het verwarmingselement wordt alleen indien noodzakelijk ingezet. Het maximaal a...
	 BOOST: wanneer u deze modus activeert, gebruikt de boiler tegelijkertijd de warmtepomp en het verwamingselement om de gewenste temperatuur binnen zo kort mogelijke tijd te bereiken. Zodra de temperatuur bereikt is zal de boiler weer overschakelen op...
	 BOOST 2 (activeerbaar via het installatiemenu): ten opzichte van Boost zal de modus Boost2 ook actief blijven nadat de set-temperatuur is bereikt.
	 GREEN: de boiler gebruikt altijd de warmtepomp waardoor een optimale energiezuinigheid gegarandeerd wordt! De maximaal bereikbare temperatuur hangt af van de waarde van de parameter P3 (51-62  C), zie paragraaf 7.7.
	Het elektrische verwarmingselement zal alleen ontsteken in het geval dat er onderdrukkingen van de werking van de warmtepomp nodig zijn (fouten, luchttemperatuur buiten het werkingsbereik, ontdooien aan de gang, anti-legionella). Deze functie wordt aa...
	 PROGRAM (activeerbaar via het installatiemenu): er zijn twee programma’s, P1 en P2, beschikbaar die gedurende de dag zowel afzonderlijk als gezamenlijk kunnen werken (P1+P2). Het apparaat is in staat om de verwarmingsfase te activeren zodat de gekoz...
	Een aantal keren op de “mode” toets drukken totdat het gewenste programma geselecteerd kan worden, de knop draaien om de gewenste temperatuur in te stellen, op de knop drukken om te bevestigen, de knop draaien om het gewenste tijdstip in te stellen en...
	Voor deze functie moet de huidige tijd worden ingesteld, zie volgende paragraaf.
	Waarschuwing: ter garantie van uw comfort kan het in het geval van werking in P1+P2 modus met zeer dicht bij elkaar liggende tijden gebeuren dat de temperatuur van het water hoger is dan de ingestelde temperatuur: in dit geval kan het golvensymbool ve...
	7.5 Instellen van de tijd
	7.6 Informatiemenu
	7.7 Menu voor de installateur
	7.8 Bedrijfsmodus “Silent”
	Deze wordt geactiveerd via het informatiemenu “P13”, en maakt het mogelijk minder geluid te veroorzaken met een minimale invloed op de prestatie van het product. Deze bedrijfsmodus wordt aanbevolen als het product is geïnstalleerd in een woonomgeving ...
	7.9 Anti-legionellabescherming (Functie activeerbaar d.m.v. het installatiemenu)
	7.10 Fabrieksinstellingen
	Het apparaat krijgt in de fabriek een bepaalde configuratie toegewezen waardoor enkele bedrijfsmodussen, functies of waarden reeds zijn ingesteld, volgens hetgeen wordt aangegeven in de volgende tabel.
	7.11 Antivriesfunctie
	Wanneer het apparaat onder spanning staat, en de temperatuur van het water in het reservoir onder 5  C daalt, wordt automatisch het verwarmingselement (1200 W) geactiveerd om het water tot op 16  C te verwarmen.
	7.12 Storingen
	8.1 Legen van het apparaat
	8.2 Regelmatig onderhoud
	8.3 Probleemoplossing
	8.4 Normaal onderhoud door de gebruiker
	Dit product is conform de WEEE-richtlijn 2012/19/EU.
	EINLEITUNG
	8. Das Gerät darf nicht barfuß oder mit nassen Händen bedient, bzw. mit nassen Körperteilen berührt werden.
	9. Etwaige Reparaturen, Wartungsarbeiten, hydraulische und elektrische Anschlüsse dürfen nur durch qualifizierte Fachtechniker und ausschließlich unter Einsatz von Original-Ersatzteilen durchgeführt werden. Die Missachtung obiger Hinweise kann die Sic...
	10. Die Warmwassertemperatur wird durch einen Betriebsthermostaten geregelt, der ebenfalls als rückstellbare Sicherheitsvorrichtung fungiert, um gefährliche Temperaturanstiege zu verhindern.
	11. Der Elektroanschluss ist gemäß den Anleitungen des entsprechenden Abschnitts durchzuführen.
	12. Ist das Gerät mit einem Versorgungskabel ausgestattet, muss dieses bei Bedarf in einer autorisierte technische Kundendienststelle oder von Fachpersonal ausgetauscht werden.
	ALLGEMEINE INFORMATIONEN
	1.1 Bedeutung der verwendeten Symbole
	1.2 Verwendungsbereich
	1.3 Vorschriften und technische Normen
	1.4 Produktzertifikate
	- EN 16147;
	1.5 Verpackung und geliefertes Zubehör
	1.6 Transport und Fortbewegung
	1.7 Kennzeichnung des Geräts
	Die wichtigsten Informationen und Daten für die Kennzeichnung und Identifizierung des Geräts sind auf der dafür vorgesehenen Klebeplakette auf dem Gerätegehäuse angebracht.
	2. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
	2.1 Funktionsprinzip
	3. HINWEISE
	3.1 Qualifikation des Monteurs
	3.2 Verwendung der Anleitungen
	3.3 Sicherheitsvorschriften
	4. INSTALLATION
	4.1 Aufstellung des Produkts
	4.2 Luftanschluss
	4.3 Stromanschluss
	ZUR BEACHTUNG!
	VOR JEDEM ZUGRIFF AUF DIE KLEMMEN MÜSSEN ALLE VERSORGUNGSKREISLÄUFE GETRENNT SEIN.
	4.4 Wasseranschluss
	5. ERSTE INBETRIEBNAHME
	Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass kein Wasser auf den elektrischen Teilen vorhanden ist.
	GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG FÜR DEN BENUTZER
	6. HINWEISE
	6.1 Erste Inbetriebnahme
	6.2 Empfehlungen
	6.3 Sicherheitsvorschriften
	6.4 Empfehlungen zur Verhinderung des Legionellenwachstums (EU-Norm CEN/TR 16355)
	Informationen
	Legionellen sind kleine, stäbchenförmige Bakterien, die auf natürliche Weise im Süßwasser vorkommen.
	Die Legionärskrankheit ist eine ernst zunehmende Lungenentzündung, die durch die Inhalation des Legionella Pneumophilia-Bakteriums oder andere Legionellen-Spezien hervorgerufen wird. Das Bakterium kommt häufig in Wasseranlagen von Wohnhäusern, Hotels ...
	Die europäische Norm CEN/TR 16355 liefert Empfehlungen zu den besten Methoden zur Verhinderung des Legionellenwachstums in Trinkwasseranlagen, wobei die vorhandenen Geräte auf nationalem Niveau erhalten bleiben.
	Allgemeine Empfehlungen
	„Bedingungen, die die Verbreitung von Legionellen begünstigen“. Die folgenden Bedingungen begünstigen eine Verbreitung von Legionellen:
	 Wassertemperaturen zwischen 25  C und 50  C. Um die Verbreitung von Legionellen zu reduzieren, muss die Wassertemperatur innerhalb der Grenzen gehalten werden, die das Wachstum verhindern oder einen minimalen Wachstum beenden, wo auch immer dies mög...
	 Stehendes Wasser. Um zu verhindern, dass Wasser zu lange Zeit steht, nutzen Sie das Wasser in jedem Teil der Trinkwasseranlage oder lassen Sie es mindestens einmal in der Woche großzügig abfließen;
	 In der Anlage einschl. des Heißwasserbereiters vorhandene Nährstoffe, Biofilme und Ablagerungen, usw. Die Ablagerungen können die Verbreitung von Legionellen begünstigen und müssen regelmäßig aus den Speichersystemen, Heißwasserbereitern, Ausdehnung...
	In Bezug auf diese Art Warmwasserspeicher können sich Legionellen im Tank ausbreiten, wenn
	1) das Gerät über einen gewissen Zeitraum [Monate] ausgeschaltet ist oder
	2) die Temperatur des Wasser konstant zwischen 25 C und 50 C liegt
	Um die Ausbreitung von Legionellen zu reduzieren, ist es in diesen Fällen notwendig, einen sogenannten „thermischen Desinfektionszyklus“ durchzuführen.
	Der elektromechanische Warmwasserspeicher wird mit einem Thermostat verkauft, das auf eine Temperatur von über 60  C eingestellt ist; damit kann ein „thermischer Desinfektionszyklus“ durchgeführt werden, um die Ausbreitung von Legionellen im Tank zu r...
	Dieser Zyklus ist für die Verwendung in Anlagen zur Herstellung von warmem Brauchwasser geeignet und entspricht den Empfehlungen zur Vorbeugung von Legionellenwachstum, die in der nachfolgenden Tabelle 2 der Norm CEN/TR 16355 aufgeführt sind.
	Tabelle 2 - Arten von Warmwasseranlagen
	7. ANLEITUNGEN FÜR DEN BETRIEB
	7.1 Beschreibung des Bedienpaneels
	Siehe Abbildung 12.
	Das einfach und rational gestaltete Bedienpaneel besteht aus zwei Tasten und einem zentralen Einstellknopf.
	7.2 Ein- und Ausschalten des Heißwasserbereiters
	7.3 Einstellung der Temperatur
	7.4 Betriebsmodi
	 AUTO: Der Heißwasserbereiter „lernt“, wie es die gewünschte Temperatur in einer beschränkten Anzahl von Stunden unter rationaler Verwendung der Wärmepumpe und gegebenenfalls des Widerstands erreichen soll. Die maximale Anzahl der verwendeten Stunden...
	 BOOST: Bei der Aktivierung dieser Betriebsart verwendet der Heißwasserbereiter gleichzeitig sowohl die Wärmepumpe als auch den Widerstand, um die gewünschte Temperatur in der schnellstmöglichen Zeit zu erreichen. Sobald die Temperatur erreicht wurde...
	 BOOST 2 (über das Monteur-Menü aktivierbar): Im Gegensatz zur Funktion Boost, bleibt die Funktion Boost2 auch nach Erreichen der Set-Point-Temperatur aktiv.
	 GREEN: In diesem Modus verwendet der Heißwasserbereiter immer die Wärmepumpe, wodurch eine maximale Energieersparnis gewährleistet wird. Die erreichbare Höchsttemperatur hängt vom Parameterwert P3 (51-62  C) ab, siehe Abschnitt 7.7.
	Der elektrische Widerstand kann sich nur dann einschalten, wenn es zu Betriebsstörungen der Wärmepumpe kommt (Fehler, Lufttemperatur außerhalb des Betriebsintervalls, Entfrostungsprozess im Gange, Legionellenschutz). Diese Funktion wird für Lufttemper...
	 PROGRAM (über Monteur-Menü aktivierbar): Es stehen zwei Programme, P1 und P2, zur Verfügung, die sowohl einzeln als auch in Kombination über den Tag laufen können (P1+P2). Das Gerät kann die Heizphase aktivieren, um die für eine voreingestellte Uhrz...
	Drücken Sie die Taste „Mode” bis zur Auswahl des gewünschten Programm-Modus, drehen Sie den Drehknopf zur Auswahl der gewünschten Temperatur und drücken Sie diesen zur Bestätigung, drehen Sie nun den Drehknopf zur Auswahl der gewünschten Uhrzeit und d...
	Für diese Funktion muss die aktuelle Uhrzeit eingestellt werden (siehe nachfolgendes Kapitel).
	Hinweis: Da ein maximaler Komfort gewährleistet werden soll, ist es möglich, dass bei einem Betrieb im Modus P1+P2 mit zeitlich eng beieinander liegenden Betriebsperioden, die Wassertemperatur höher ist als die eingestellte Temperatur. In diesem Fall ...
	7.5 Einstellen der Uhrzeit
	7.6 Informationen-Menü
	7.7 Monteur-Menü
	P1
	7.8 Betriebsmodus „Silent“
	Dieser wird im Informationsmenü „P13“ aktiviert, ermöglicht eine Lärmminderung mit einem geringen Einfluss auf die Leistung des Geräts, zu empfehlen bei Installationen in häuslicher Umgebung und ohne Luftkanalisierung.
	7.9 Legionellen-Schutz (Funktion mittels Monteur-Menü aktivierbar)
	7.10 Werkseitige Einstellungen
	Das Gerät wird werkseitig in einer bestimmten Konfiguration ausgeliefert, weswegen einige Betriebsmodi, Funktionen oder Werte bereits voreingestellt sind. Siehe dazu die folgende Tabelle.
	7.11 Frostschutz
	Wenn das Gerät unter Spannung steht und die Temperatur des Wassers im Tank unter 5  C sinkt, wird automatisch der Widerstand (1200 W) aktiviert, um das Wasser bis auf 16  C aufzuheizen.
	7.12 Fehler und Störungen
	8.1 Entleerung des Gerätes
	8.2 Periodische Wartung
	8.3 Problemlösung
	8.4 Dem Benutzer vorbehaltene ordentliche Wartung
	Dieses Produkt entspricht der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU.
	BEVEZETŐ
	MŰSZAKI INFORMÁCIÓK A TELEPÍTŐ SZÁMÁRA
	KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA
	8. A berendezéshez mezítláb és/vagy nedves testrésszel hozzáérni tilos!
	9. Az esetleges javításokat, karbantartási műveleteket, hidraulikus és elektromos csatlakoztatásokat kizárólag csak szakemberek végezhetik el kizárólag csak eredeti alkatrészek alkalmazásával. A fentiek mellőzése veszélyeztetheti a berendezés biztonsá...
	10. A melegvíz hőmérséklet termosztát által szabályozott, mely  túlfűtés esetén biztonsági funkciót is betölt, az esetleges túlfűtésből adódó veszélyek elhárítása érdekében.
	11. Az elektromos bekötéseknél az erre vonatkozó fejezetben leírtak alapján kell eljárni!
	12. Amennyiben a berendezés rendelkezik tápkábellel, csere esetén forduljon egy hivatalos szakszervizhez vagy szakemberhez.
	ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
	1.1 Az alkalmazott szimbólumok leírása
	1.2 Alkalmazási terület
	1.3 Utasítások és műszaki előírások
	1.4 Tanúsítványok
	- EN 16147
	1.5 Csomagolás és tartozékok
	1.6 Szállítás és mozgatás
	1.7 A készülék azonosítása
	A készüléket azonosító legfontosabb információk a vízmelegítő burkolatán található öntapadós adatcímkén olvashatók.
	2. MŰSZAKI JELLEMZŐK
	2.1 Működési elv
	3. FIGYELMEZTETÉSEK
	3.1 Az üzembe helyező képesítése
	3.2 Az utasítások végrehajtása
	3.3 Biztonsági előírások
	4. ÜZEMBE HELYEZÉS
	4.1 A készülék elhelyezése
	4.2 Levegőcsatlakoztatás
	4.3 Elektromos csatlakozások
	FIGYELEM!
	VILLAMOS HÁLÓZATRA TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁSKOR A KÉSZÜLÉK LEGYEN KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN!
	4.4 Hidraulikus csatlakozások
	5. ELSŐ BEKAPCSOLÁS
	Miután meggyőződött arról, hogy az elektromos alkatrészeken nincs víz, csatlakoztassa a készüléket az elektromos főhálózathoz.
	KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA
	6. FIGYELMEZTETÉSEK
	6.1 Első üzembe helyezés
	6.2 Javaslatok
	6.3 Biztonsági előírások
	6.4 A Legionella baktérium szaporodásának megelőzésére szolgáló javaslatok (CEN/TR 16355 európai irányelv)
	Tájékoztatás
	A Legionella egy kisméretű, bot alakú baktérium, és az édesvizek ternészetes alkotóeleme.
	A Légionáris betegség egyfajta tüdőgyulladás, melyet a Legionella pneumophilia és egyéb Legionella fajták belélegzése okoz. A baktérium gyakran megtalálható a háztartások, szállodák hidraulikus vezetékeiben és a légkondicionáló és vízhűtő berendezések...
	A CEN/TR 16355 sz. európai irányelv javaslatokat tartalmaz az ívóvizes berendezésekben a Legionella elszaporodásának megelőzésére szolgáló legjobb módszerre vonatkozóan. Ugyanakkor érvényben tartja a nemzeti szinten érvényben lévő rendeleteket.
	Általános javaslatok
	"A Legionella" elszaporodását támogató feltételek". Az alábbi feltételek segítik elő a Legionella szaporodását:
	 25 C és 50 C közötti vízhőmérséklet. A Legionella baktérium szaporodásának csökkentése érdekében a víz hőmérsékletét a határértékeken belül kell tartani, hogy meggátolja a növekedésüket, illetve, ahol lehet, minimális növekedést biztosítson. Ellenke...
	 Álló víz. A víz hosszú ideig való pangásának elkerülése érdekében az ivóvizes berendezés minden részét használni kell hetente legalább egyszer, vagy bőségesen ki kell ereszteni.
	 A berendezés belsejében, beleértve a vízmelegítőt is, tápanyagok, üledékek és biofilm stb. található. Az üledék elősegítheti a Legionella baktérium szaporodását és ezért a pangó vizet rendszeresen (például évente egyszer) el kell távolítani a tároló...
	Tárolós vízmelegítő esetén, ha:
	1) a berendezés egy bizonyos ideig [hónapokig] kikapcsolásra kerül, vagy
	2) a víz hőmérséklete folyamatosan 25 C és 50 C között van,
	a Legionella baktérium elszaporodhat a tartály belsejében. Ezekben az esetekben a Legionella baktérium szaporodásának csökkentése érdekében el kell végezni a "termikus fertőtlenítési ciklust".
	Az elektromechanikus tárolós vízmelegítő egy 60 C-ot meghaladó hőmérsékletre beállított termosztáttal kerül forgalomba, mely lehetővé teszi egy "termikus fertőtlenítési ciklus" elvégzését a Legionella baktériumnak a tartályban való szaporodásának csök...
	Ez a ciklus elvégezhető a használati meleg vizet előállító berendezésekben és megfelel a CEN/TR 16355 irányelv 2. táblázatában lévő Legionellára vonatkozó javaslatoknak.
	2. táblázat - Melegvizes berendezések típusai
	7. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
	7.1 A kezelőpanel ismertetése
	Lásd a 12. ábrát.
	Az egyszerűen és ésszerűen tervezett vezérlőpult két nyomógombból és egy középső forgatógombból áll.
	7.2 A vízmelegítő be- és kikapcsolása
	7.3 A hőmérséklet beállítása
	7.4 Üzemmódok
	 AUTO üzemmód: A vízmelegítő néhány óra alatt megérti, hogyan érje el a kívánt hőmérsékletet a hőszivattyú racionális használatával, és csak ha szükséges, akkor kapcsolja be a fűtőszálat. Hogy ez legfeljebb meddig tart, az a P9 (TIME_W) paraméter beá...
	 BOOST (gyors) üzemmód: Ennek az üzemmódnak az aktiválásakor a vízmelegítő egyszerre használja a hőszivattyút és az elektromos fűtőszálat a kívánt hőmérséklet leggyorsabb elérése érdekében. Amint a készülék eléri ezt a hőmérsékletet, visszaáll AUTO ü...
	 BOOST 2 (a szerviz menün keresztül aktiválható): A „Boost” üzemmóddal eltérően a „Boost2” üzemmód a beállítási hőmérséklet elérése után is bekapcsolva marad.
	 GREEN: üzemmód (gyárilag beállított): A vízmelegítő csak a hőszivattyút használja, a maximális energiamegtakarítás érdekében. Az elérhető maximális hőmérséklet a P3 paraméter értékétől függ (51 C-62 C) – lásd 7.7 pontot.
	A fűtőszál csak abban az esetben kapcsolhat be, ha a hőszivattyú működését valami megakadályozza (hiba, levegőhőmérséklet működési intervallumon kívül, leolvasztás folyamatban, legionella elleni védelem). Ez a funkció a fűtési idő alatt 0 C fölötti le...
	 PROGRAM üzemmód (a szerviz menün keresztül aktiválható): Kettő program (P1 és P2) áll rendelkezésre, amelyek önállóan vagy együttesen is működhetnek a nap folyamán (P1 + P2). A készülék a beállított hőmérséklet időzítés szerinti eléréséhez aktiválja...
	A Program üzemmód kiválasztásához nyomja meg a „mode” gombot, a forgatógombot forgatásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet, a megerősítéshez nyomja meg a forgatógombot, majd a forgatógomb forgatásával állítsa be a kívánt időpontot, és a megerősítésh...
	Ehhez a funkcióhoz be kell állítani a pontos időt is, lásd a következő fejezetet.
	Megjegyzés: A komfort biztosítása érdekében, amennyiben a P1 + P2 üzemmódot a két program közti nagyon rövid időeltéréssel alkalmazzák, előfordulhat, hogy a víz hőmérséklete magasabb a beállított hőmérsékletnél. Ilyen esetben a kijelzőn a hullámokat á...
	7.5 Az idő beállítása
	7.6 Információ menü
	7.7 Szerviz (Installer) menü
	7.8 „Silent” (Csendes) üzemmód
	A „P13” információ menün keresztül aktiválható. Zajcsökkentést tesz lehetővé a készülék teljesítményére gyakorolt minimális hatással. Légcsatorna hálózat nélküli háztartási alkalmazás esetén javasolt.
	7.9 Legionella baktérium elleni védelem (a funkció kizárólag a szerviz menün keresztül aktiválható)
	7.10 Gyári beállítások
	Az alábbi táblázat a készülék gyárilag beállított üzemmódjait, funkcióit és értékeit mutatja.
	7.11 Fagyvédelmi funkció
	Ha a készülék áram alatt van és a tartályban lévő víz hőmérséklete bármely okból 5 C alá esik, a fűtőszál (1200 W) automatikusan bekapcsol, és felfűti a vizet 16 C-ra.
	7.12 Hibakódok
	8.1 A készülék leürítése
	8.2 Tervszerű megelőző karbantartás
	8.3 Hibaelhárítás
	8.4 A felhasználó által végzett tervszerű megelőző karbantartás
	Ez a termék megfelel az WEEE 2012/19/EU irányelvének.
	WPROWADZENIE
	INFORMACJE TECHNICZNE DLA INSTALATORA
	INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI DLA UŻYTKOWNIKA
	8. Zabrania się dotykać urządzenia nie mając obuwia lub gdy części ciała są mokre.
	9. Wszelkie naprawy, czynności konserwacyjne, połączenia hydrauliczne elektryczne powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Niezastosowanie się do powyższego może zagrozić bezpieczeństw...
	10. Temperatura ciepłej wody jest regulowana przez termostat, który służy również, jako urządzenie wielokrotnej aktywacji zapobiegające niebezpiecznym wzrostom temperatury.
	11. Przyłączenie elektryczne należy wykonać, jak podano w odpowiednim paragrafie.
	12. Jeśli urządzenie jest wyposażone w kabel zasilający, w przypadku jego wymiany należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym lub zwrócić się do wykwalifikowanego personelu.
	INFORMACJE OGÓLNE
	1.1 Znaczenie stosowanych symboli
	1.2 Obszar zastosowania
	1.3 Zalecenia i normy techniczne
	1.4 Certyfikaty urządzenia
	- EN 16147;
	1.5 Opakowanie i akcesoria
	1.6 Transport i przemieszczanie
	1.7 Identyfikacja urządzenia
	Główne informacje niezbędne do identyfikacji urządzenia są zamieszczone na przyklejonej na nim tabliczce.
	2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
	2.1 Zasada działania
	3. OSTRZEŻENIA
	3.1 Kwalifikacje instalatora
	3.2 Korzystanie z instrukcji
	3.3 Zasady bezpieczeństwa
	4. MONTAŻ
	4.1 Miejsce montażu urządzenia
	4.2 Podłączenie powietrza
	4.3 Podłączanie do instalacji elektrycznej
	UWAGA!
	PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁAŃ PRZY ZACISKACH, NALEŻY ODŁĄCZYĆ WSZYSTKIE OBWODY ZASILANIA.
	4.4 Podłączanie do instalacji hydraulicznej
	5. PIERWSZE URUCHOMIENIE
	Po sprawdzeniu, że nie ma śladów wody na częściach elektrycznych, należy przyłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
	INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI DLA UŻYTKOWNIKA
	6. OSTRZEŻENIA
	6.2 Zalecenia
	6.3 Zasady bezpieczeństwa
	6.4 Zalecenia mające na celu uniknięcie namnażania się bakterii Legionella (Norma europejska CEN/TR 16355)
	Nota informacyjna
	Legionella jest bakterią o małych rozmiarach i pałeczkowatym kształcie. Jest naturalnie obecna w słodkiej wodzie.
	Choroba legionistów jest poważną infekcją płuc powodowaną przez zakażeniem bakterią Legionella pneumophilia lub innymi gatunkami bakterii Legionella. Bakteria ta jest często znajdywana w instalacjach wodnych mieszkań, hoteli oraz w wodzie wykorzystywa...
	Norma europejska CEN/TR 16355 dostarcza informacji na temat najlepszych metod zapobiegania namnażania się bakterii Legionella w instalacjach wody pitnej, utrzymując równocześnie rozporządzenia obowiązujące na poziomie krajowym.
	Zalecenia ogólne
	„Warunkach sprzyjających namnażaniu się bakterii Legionella“. Opisane poniżej warunki sprzyjają namnażaniu się bakterii Legionella:
	 Temperatura wody od 25  C do 50  C. W celu redukcji namnażania się bakterii Legionella, temperatura wody musi utrzymywać się w granicach uniemożliwiających jej rozwój lub umożliwiający go w minimalnym zakresie, tam gdzie to możliwe. W przeciwnym wyp...
	 Woda stojąca. W celu uniknięcia przestawania wody przez długi okres czasu, w każdej części instalacji wody pitnej należy używać wodę lub pozwalać jej obficie płynąć co najmniej raz w tygodniu;
	 Substancje odżywcze, biofilm i osad obecne w instalacji, wliczając w to sam podgrzewacz, itd. Osad może sprzyjać namnażaniu się bakterii Legionella i należy go regularnie usuwać z systemów magazynowania, podgrzewacza, zbiorników wyrównawczych z wodą...
	W przypadku tego typu podgrzewacza akumulacyjnego, jeśli
	1) urządzenie jest wyłączone przez pewien okres czasu [miesięcy] lub
	2) temperatura wody jest utrzymywana na stałym poziomie pomiędzy 25 C a 50 C,
	bakteria Legionella może się rozwijać w zbiorniku. W takich przypadkach, aby zredukować namnażanie się bakterii Legionella, należy przeprowadzić tzw. „cykl odkażania termicznego“.
	Akumulacyjny podgrzewacz wody typu elektromechanicznego jest sprzedawany z termostatem ustawionym na temperaturę przekraczającą 60  C, co oznacza, że umożliwia on przeprowadzanie „cyklu odkażania termicznego“ w celu zredukowania namnażania się bakteri...
	Cykl ten jest odpowiedni do stosowania w instalacjach wytwarzających ciepłą wodę użytkową i spełnia on zalecenia normy CEN/TR 16355 dotyczące zapobiegania powstawaniu bakterii Legionella i wymienione w poniższej Tabeli 2.
	Tabela 2 - Rodzaje instalacji ciepłej wody
	7. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI
	7.1 Opis panelu sterowniczego
	Patrz rysunek 12.
	Prosty i racjonalny panel sterowniczy składa się z dwóch przycisków i umieszczonego pośrodku pokrętła.
	7.2 Jak włączyć i wyłączyć podgrzewacz
	7.3 Ustawianie temperatury
	7.4 Tryb roboczy
	 AUTO: podgrzewacz osiąga żądaną temperaturę w ograniczoną liczbę godzin, przy racjonalnym użyciu pompy ciepła i, tylko jeśli to konieczne, grzałki elektrycznej. Maksymalna ilość wykorzystanych godzin zależy od parametru P9 - TIME_W (zob. paragraf 7....
	 BOOST: w tym trybie podgrzewacz korzysta równocześnie z pompy ciepła i grzałki, aby osiągnąć żądaną temperaturę w jak najkrótszym czasie. Po osiągnięciu ustawionej temperatury, urządzenie powraca w tryb AUTO.
	 BOOST 2 (włączany przy użyciu menu instalatora): W odróżnieniu od Boost, tryb Boost2 pozostaje włączony również po osiągnięciu zadanej wartości temperatury.
	 GREEN: podgrzewacz będzie cały czas korzystał z pompy ciepła zapewniając maksymalną oszczędność energii! Maksymalna wartość temperatury, jaka można osiągnąć, zależy od parametru P3 (51-62  C), zob. paragraf 7.7.
	Grzałka elektryczna może włączyć się jedynie w sytuacji, gdy dojdzie do wstrzymania pracy pompy ciepła (w wyniku błędów, temperatury powietrza poza zakresem roboczym, trwającym procesem odszraniania, antylegionella). Funkcja ta jest zalecana dla tempe...
	 PROGRAM (włączany przy użyciu menu instalatora): do dyspozycji są dwa programy, P1 i P2, które mogą działać pojedynczo lub razem (P1+P2). Urządzenie będzie w stanie włączyć podgrzewanie, w celu osiągnięcia zadanej temperatury o wyznaczonej godzinie,...
	Naciskać przycisk „mode“ aż do wybrania żądanego trybu Program; obrócić pokrętło, aby ustawić żądaną temperaturę; nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić; obrócić pokrętło, aby ustawić żądaną godzinę i nacisnąć, aby potwierdzić; w trybie P1+P2 można dokona...
	W celu użycia tej funkcji konieczne jest ustawienie bieżącej godziny, zob. kolejny paragraf.
	Ostrzeżenie: w celu zagwarantowania komfortu, w przypadku pracy w trybie P1+P2 z bardzo bliskimi względem siebie ustawieniami godzin, może się zdarzyć, że temperatura będzie wyższa od ustawionej; w takim przypadku wyświetlony zostanie symbol fal.
	7.5 Ustawienie godziny
	7.6 Menu informacje
	7.7 Menu instalator
	7.8 Tryb roboczy „Silent“
	Aktywuje się go za pomocą menu informacyjnego „P13“; umożliwia redukcję wytwarzanego hałasu przy minimalnym wpływie na wydajność urządzenia. Tryb zalecany w przypadku instalacji w pomieszczeniu domowym i bez przewodów powietrza.
	7.9 Ochrona antylegionella (Funkcja włączana za pomocą menu instalatora)
	7.10 Ustawienia fabryczne
	Urządzenie jest ustawione fabrycznie w konfiguracji, dla której niektóre tryby, funkcje lub wartości zostały uprzednio ustawione, zgodnie z danymi zamieszczonymi w poniższej tabeli.
	7.11 Zapobieganie zamarzaniu
	Gdy do urządzenia podłączone jest zasilanie, jeśli temperatura wody w zbiorniku spadnie poniżej 5  C, spowoduje to automatyczne włączenie grzałki (1200 W), która podgrzeje wodę do 16  C.
	7.12 Błędy
	8.1 Opróżnianie urządzenia
	8.2 Okresowe prace konserwacyjne
	8.3 Usuwanie usterek
	8.4 Konserwacja zwyczajna zarezerwowana dla użytkownika
	Niniejszy produkt jest zgodny z Dyrektywą WEEE 2012/19/EU.
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