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Inleiding 

Deze handleiding bevat alle nodige informatie voor de installatie, foutopsporingen, 
ontlading en onderhoud. Lees de handleiding grondig voordat je de eenheid opent of 
gebruikt. De fabrikant van dit product zal niet verantwoordelijk worden gehouden 
voor verwondingen of schade aan het product, als het resultaat van onjuist installeren, 
ontladen of onnodig onderhoud. Het is essentieel dat de instructies van deze 
handleiding altijd gevolgd worden. Gekwalificeerd personeel moet het product 
installeren. 
 

○ Alleen een gekwalificeerd installateur, centrum, personeel of een erkende dealer 
kan dit product repareren.  
 

○ Onderhoud en bediening dienen volgens de aanbevolen tijd en frequentie te 
worden uitgevoerd, zoals in de handleiding wordt vermeld.  
 

○ Gebruik alleen originele standaard onderdelen. Wanneer u dit niet doet zal u 
garantie ongeldig zijn.  

 

Karakteristieken 

○ Duurzaam: de warmtewisselaar is gemaakt van PVC & Titanium.  Deze kan langdurige 
blootstelling aan zwembadwater (zelfs met zout voor zoutelectrolyse) weerstaan. 
 

○ Simpele werking: de eenheid is zeer handig om te bedienen: Zet het aan en stel de 
gewilde watertemperatuur in.  

 
○ Stille werking: de eenheid bevat een efficiënte draaiende compressor en een stille 

ventilatiemotor, die de stille werking garanderen.  
 

○ Lage kost: de operationele kost is zeer laag tegenover zijn hoge prestatie.  
 
 
Belangrijk! 
Gas: controleer het naamplaatje van de warmtepomp waarop het gas vermeld staat. In het 
geval van R32-gas moeten maatregelen voor explosierisico worden genomen: 
Het is verboden om met een open vlam (sigaret, aansteker) in de buurt van de 
warmtepomp te komen. Het is verboden om de warmtepomp in de buurt van een 
warmtebron te installeren. 
 

  



 

 

 4 

 
Specificaties 

Technische gegevens 

  Eenheid Type  

ZVWX4013 

 

ZVWX4023 

 

ZVWX4033 

 

ZVWX4053 

 

Verwarmingscapaciteit 

KW 4,0 6,0 9,0 14,0 

BTU/h 13600 20500 30700 47800 

Invoer vermogen  KW 0,73 0,98 1,63 2,4 

Max zwembad Volume m3 12 18 30 60 

Lopende stroom A 2,9 4,5 7,5 12,0 

COP  4,1 5,1 4,9 5,0 

Min lucht temperatuur Deg C 12 12 12 12 

Stroomvoorziening V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 

Controleur  Mechanische controle 

Condensator  Titanium warmtewisselaar 

Compressor hoeveelheid  1 1 1 1 

Compressor  rotary rotary rotary rotary 

Koelmiddel  R407C R407C R407C R407C 

Hoeveelheid koelmiddel Kg 0,5 0,8 1,0 1,3 

Hoeveelheid ventilator  1 1 1 1 

Invoervermogen ventilator 

 

W 20 25 25 30 

Ventilator snelheid RPM 950 900 900 890 

Ventilator richting  Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal 

Geluid op 2m dB(A) 51 54 55 57 

Water Connectie mm 50 50 50 50 

Nominale water stroom m3/h 
3 - 5 4 - 6 4 - 7 4 - 7 

Waterdrukval (Max) kPa 10 10 12 15 

 
Eenheid netto afmetingen 

L/W/
H 
m
m 

 
770/300/490 

 
936/360/550 

 
936/360/550 

 
1010/370/6
15 

Eenheid verzending 
afmetingen 

L/W/
H 
m
m 

 
825/315/525 

 
1090/390/58
0 

 
1090/390/580 

 
1170/415/6
45 

Netto gewicht / Verzending 
gewicht 

Kg 32/36 40/46 50/54 60/67 

Meetcondities: water  temp 27 ℃ / Luchttemp 27 ℃   
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Afmetingen van de warmtepomp 

 
 

 A B C D E F G H 

ZVWX4013 213 293 770 810 80 200 455 485 

ZVWX4023 280 360 936 970 80 200 521 551 

ZVWX4033 280 360 936 970 80 200 521 551 

ZVWX4053 301 370 1010 1050 83 270 585 615 
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Installatie 

Benodigdheden voor de installatie 

De fabriek voorziet enkel de warmtepomp. De andere items die in de illustratie worden 
vernoemd, moeten voorzien worden door de gebruiker of de installateur.  
 
Attentie! 
○ Al de chemicaliën voor het zwembad moeten stroomafwaarts van de warmtepomp 

toegevoegd worden. 
 

○ Installeer een bypass wanneer het debiet  van de zwembadpomp 20% meer is dan de 
nominale stroom van de warmtewisselaar van de warmtepomp. 

 

○ Installeer de warmtepomp op een solide basis en gebruik de dempende rubber om het 
geluid en de vibratie te elimineren.  

 

○ Het product altijd rechtop houden. Als het product gekanteld is of op zijn zij gelegd, 
wacht dan 24 uur alvorens deze te starten.  

 

○ Het product mag overal buiten geïnstalleerd worden. Als u dit binnen wil doen moet u 
uw leverancier contacteren.  

Locatie 

Het product mag overal buiten geïnstalleerd worden. Voor binnenzwembaden kan u 
best de leverancier contacteren. 
 

PLAATS DEZE NIET in een gesloten ruimte met een gelimiteerde lucht capaciteit, waar 
de lucht van het product opnieuw gecirculeerd zal worden. 

 

PLAATS DEZE NIET naast stuiken die de luchtinvoer kunnen tegenhouden. Zulke locaties 

houden een continue luchttoevoer tegen, deze reduceert de efficiëntie en kan de 

warmte toevoer verhinderen.  

De afbeelding hieronder geeft de minimum afstanden aan van elke kant van de 
warmtepomp. 

  
 
 

Installeer de warmtepomp waar u de beste toegang 
hebt tot warme lucht, gedurende het zwemseizoen 
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Afstand 

Installeer de pomp zo dicht mogelijk bij het zwembad om het warmteverlies in de buizen 
te minimaliseren. Plaats het op een stevige basis en gebruik de dempende rubberen 
blokken om het geluid en de vibratie te elimineren.  
 

Plaatsing van terugslagklep 

Attentie! Plaatsing van de chlorinators, en/of  plaatsing van de toevoeging van de 
chemicaliën, zijn zeer belangrijke aspecten van de installatie. Alle toevoegingen van 
chemicaliën moeten stroomafwaarts van de warmtepomp gebeuren. Als u niet in staat 
bent u warmtepomp te beschermen tegen chemische schade, dan zal de garantie dit niet 
dekken. Er moet een terugslagklep worden geïnstalleerd tussen de warmtepomp en de 
chemische toevoer om het teruglopen van het chemische water in de warmtepomp te 
voorkomen, waar het schade kan aanbrengen. 
 

 

Configuratie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notitie: De bovenstaande buis connectie is alleen een voorbeeld als demonstratie.  
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Installatie van de bypass 

 
Als het omleidingskanaal ( de bypass) correct gezet is, zal de warmtepomp de beste 
prestatie leveren. De bypass moet zoals hieronder gebouwd worden:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kleppen van de bypass :  

○ Zet alle 3 de kleppen volledig open 

○ Sluit klep 1 een klein beetje  
○ Sluit klep 3 half om de koeldruk aan te passen 
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Elektrische bedrading 

De warmtepomp wordt geleverd zonder stekker. 
 
De elektrische aansluiting van de warmtepomp gebeurt via de aansluitingen L, N en 
aarding.  
 
Aansluiting 1 en 2 zijn signaal-aansluitingen van de filterpomp naar de warmtepomp. Als 
deze aansluiting wordt gebruikt, zal de warmtepomp automatisch uitschakelen bij het 
uitschakelen van de filterpomp.  
 
Opgelet! Deze aansluiting mag alleen gebruikt worden als de filterpomp een maximaal 
vermogen heeft van 200W. 
 

 
 
Attentie! Verifieer de lokale stroomaanvoer en de werkspanning van de warmtepomp. Het 
is aanbevolen om een gescheiden schakelaar te gebruiken (traag type – D curve) voor de 
warmtepomp, samen met de juiste bedradingskenmerken. De stroom moet enkel toegepast 
worden bij de warmtepomp als de filterpomp draait. Bijvoorbeeld, een relais bestuurd door 
de filterpomp kan gebruikt worden om stroom naar de warmtepomp te sturen. Verder moet 
u de stroomaanvoer connecteren aan de verbindingsdoos in het product. Alle 
warmtepompen moeten een éénfasige verbinding hebben. De warmtepomp aarden is nodig 
om u te beschermen tegen elektrische shocks die veroorzaakt kunnen worden door een 
kortsluiting in het product.  

 
De waarden in deze tabel zijn enkel richtlijnen. Kijk alstublieft u lokale reglementen na. 
 
 
 
 

Model Stroomaanvoer(Vol
t) 

schakelaar (A) Lopende stroom (A) Kabel diameter (mm2) 
Voor kabel lengte max 15m 

ZVWX4013
32 

220-240 16 3,3 2,5 
ZVWX4023 220-240 16 4,8 2,5 
ZVWX4033 220-240 20 7,5 2,5 
ZVWX4053 220-240 20 13 2,5 
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De warmtepomp is niet voorzien van een stroomschakelaar of enige andere soort van 
waterstroomdetectie. Daarom moet de warmtepomp elektrisch bedraad worden samen 
met de filter pomp om te waterstroom te verzekeren terwijl de warmtepomp draait.  
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Opstartprocedure 

Opstartprocedure – Na de installatie, moet u deze stappen volgen: 
 

1. Zet klep 1 van het omleidingskanaal volledig open. Zet je filterpomp aan. Kijk na of 
er lekken zijn en zorg dat er stroom van en naar het zwembad is.  

2. Zet de elektrische stroomaanvoer aan naar het product en zet het product aan met 
de schakelaar. Sluit klep 1 lichtjes tot de warmtepomp start.  

3. Na dat deze een paar minuten heeft gedraaid, kijk na of dat de lucht dat het 
product verlaat, kouder is.  

4. Laat het product en de zwembad pomp 24 uur per dag draaien tot de gewenste 
watertemperatuur is bereikt. Wanneer deze bereikt is dan schakelt de 
warmtepomp zichzelf uit. De warmtepomp zal automatisch weer starten (zolang de 
zwembadpomp draait) vanaf de zwembadtemperatuur daalt met 1°C onder de 
ingestelde temperatuur. 
  

Vertraging – Het product heeft een ingestelde 3 minuten vertraging ter bescherming van 
de elektronica en om te verzekeren dat de warmtepomp vlot opstart. Deze vertraging zal 
het product herstarten na elke stroomkringonderbreking. Zelfs bij een korte 
stroomonderbreking zal dit proces plaatsvinden. 
  
Er zijn meerdere dagen nodig om de watertemperatuur naar de gewenste staat te krijgen.  
 

Dagelijks gebruik van de warmtepomp  

De warmtepomp kan aan- en uitgeschakeld worden via de aan-uit schakelaar. De 
warmtepomp kan ook verbonden worden op hetzelfde elektriciteitsnet als de filterpomp, 
zodat de warmtepomp automatisch aanschakelt zodra de filterpomp aanslaat. 
  
Het dient absoluut vermeden te worden, dat de warmtepomp onder stroom staat als de 
filterpomp niet draait. De warmtepomp zal dan opstarten, oververhitten, en via de hoge 
temperatuur beveiliging stoppen met werken. Op lange termijn kan dit schade aan de 
warmtepomp veroorzaken. Deze schade zal niet onder garantie vallen. 
 
Onder de 12 graden buitenpemperatuur zal een lage temperatuursbeveiliging de 
warmtepomp stoppen. Dit om bevriezing van de warmtepomp te voorkomen.  

Condensatie 

Sinds dat de warmtepomp de lucht met 8-12° afkoelt, kan het zijn dat water condenseert 
op de lamellen van de verdamper. Als de relatieve vochtigheid heel hoog is, dan kan dit 
meerdere liters per uur zijn. Soms wordt het condensatiewater gezien als zwembadwater. 
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Richtlijnen 

Chemicaliën  

Er moeten speciale voorzorgen worden genomen om de chemische balans van het 
zwembad binnen de limieten te houden: 
 
pH  7,0 – 7,8 
Vije Chloor 0,5 – 1,2 mg/l 
TAC  80 – 150 mg/l (10°F – 30°F) 
Salt  max 8 g/l 
 
Attentie! 

○ Als u niet in staat bent om het zwembadwater binnen de limieten te houden, zal 
dit niet onder garantie vallen 

○ Wanneer de concentratie van 1 of meerdere van de hierboven genoemde 
producten te hoog is, kan er schade aan u pomp voorkomen. Zorg ervoor dat u 
altijd water behandelende producten installeert na de warmtepomp. 

○ Wanneer er een automatische chemische toevoer wordt geïnstalleerd, zorg dan dat 
dit stroomafwaarts gebeurd van de warmtepomp.  

○ Er moet een terugslagklep worden geïnstalleerd tussen de warmtepomp en de 
chemische toevoer om het teruglopen van het chemische water in de warmtepomp 
te voorkomen, waar het schade kan aanbrengen.  
 

Winterklaar 

Als u uw product niet tegen de winter beschermt dan kan dit schade aanbrengen en valt 
dit niet onder garantie. 
 
In gebieden waar het veel vriest, moet u de pomp, filter en de warmtepomp beschermen. 
Voer de volgende stappen uit om de waterpomp volledig leeg te laten:  
 
1. Zet de elektrische stroom naar de warmtepomp af. 
2. Zet de watertoevoer naar de warmtepomp af: sluit klep 1 en 2 op de bypass 

volledig. 
3. Koppel de water in- en uitvoer af en laat het water uit te pomp lopen.  
4. Connecteer de in- en uitvoer opnieuw licht om te voorkomen dat er vuil in de 

aansluitingen komt.  
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Lente opstart 

Wanneer uw warmtepomp was beschermend tegen de winter, gebruik dan de volgende 
stappen om het systeem te herstarten in de lente: 
 
1. Onderzoek of er nergens vuil in het systeem zit of dat er structurele problemen zijn.  
2. Connecteer de water in- en uitvoer stevig.  
3. Zet de filterpomp aan om water aan te voeren aan de warmtepomp. Pas het 

omleidingskanaal aan om water toe te laten door de warmte pomp.  
4. Zet de elektrische stroom aan op het hoofdpaneel. 

Inspectie door de eigenaar 

De ECO warmtepompen zijn ontworpen om lang een goede prestatie te leveren wanneer 
ze correct zijn geïnstalleerd. Periodieke inspecties zijn belangrijk om de warmtepomp veilig 
en efficiënt te laten werken doorheen de jaren. De volgende richtlijnen zijn voorgesteld 
voor uw inspectie: 
 

1. Zorg ervoor dat de voorkant van het product vrij is voor toekomstig onderhoud. 
2. Zorg dat de ruimte rond de warmtepomp vrij is van vuiligheid. 
3. Zorg dat er zich geen planten en struiken in de buurt van de warmtepomp 

bevinden.  
4. Zorg ervoor dat gras sproeiers niet op de warmtepomp sproeien om corrosie en 

schade te vermijden. Gebruik een reflector als dit nodig is.  
5. Als het product is geïnstalleerd onder een zeer scherp dak of een dak zonder een 

goot, dan moet er een goot of een omstelling worden gemonteerd om het lekken 
van water op het product te vermijden.  

6. Gebruik de warmtepomp niet wanneer er een deel onder water heeft gestaan. Bel 
dan onmiddellijk een gekwalificeerde professionele technieker om de warmtepomp 
te onderzoeken en om onderdelen van het systeem te vervangen, wanneer deze 
zijn ondergelopen.  

 

De warmtepomp zal condensatie produceren terwijl hij aan het draaien is. De basis van de 
warmtepomp is ontwikkelt om condensatie door de onderste afwaterpoort te laten 
ontsnappen. De condensatie zal vergroten wanner de luchtvochtigheid buiten groter 
wordt. Kijk het volgende na bij regelmatige intervallen om een juiste condensatieafvoer te 
hebben: 
 
1. Inspecteer de onderste afvoer en verwijder al het vuil dat de afvoer kan verstoppen  
2. Zorg dat de plaats waar lucht in en uit komt, vrij is van vuil zodat de luchtvoer niet 

wordt tegengehouden. De koude lucht die weggaat, mag niet ophopen en opzij in 
de luchtinlaat gezogen worden. Tijdens normale werking, produceert de 
warmtepomp tien tot twintig liter condensatie per uur. Als deze hoger ligt of als de 
condensatie blijft lopen wanneer de pomp al langer dan een uur niet in werking is, 
is het mogelijk dat er een lek in de leidingen is. Bel dan een gekwalificeerde 
technieker om het probleem te onderzoeken.  

 
Attentie! Een snelle manier om te vinden of dat het water dat door de afvoer gaat 
condensatie is, is om de warmtepomp af te sluiten en de zwembadpomp te laten draaien. 
Als het water stopt met lopen, dan is het condensatiewater.  
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Onderhoud en inspectie 

Onderhoud 

o Kijk de watertoevoer regelmatig na. Lage waterstroom en lucht in de pomp moeten 
vermeden worden, omdat het de werking van de pomp zal verminderen. U moet de 
zwembadfilter regelmatig schoonmaken om schade door vuilophoping te vermijden. 

o De ruimte rond de pomp moet droog, proper en goed verlucht zijn. Maak de zij-
warmtewisselaar regelmatig proper om een goede warmtewisseling te onderhouden 
en energie te sparen.  

o Alleen een gekwalificeerde technieker moet de druk van het koelmiddel systeem 
bedienen.  

o Kijk de stroom aanvoer en kabel connectie regelmatig na. Als de pomp abnormaal 
begint te werken, zet hem uit en bel een gekwalificeerde technieker. 

o In de winter moet de waterpomp en andere systemen watervrij zijn om aanvriezen te 
voorkomen. 

o Je moet het water vanonder aan de warmtepomp verwijderen als de pomp een tijd 
niet moet werken. Je moet de pomp grondig nakijken en het systeem met water vullen 
als u hem na een lange tijd opnieuw wil gebruiken.  

Waarschuwingen 

○ Onjuiste installatie zal een elektrische risico creëren, wat kan resulteren in ernstige 
verwondingen.  
 

○ PROBEER NIET om enige interne aanpassingen te doen binnenin de verwarming.  
 

○ Houd je handen en haar weg van de ventilator messen om verwondingen te vermijden.  
 

○ Als u niet bekend bent met het zwembadfiltersysteem en -verwarming:  

− Probeer niets aan te passen zonder je leverancier, professionele zwembad of 
airconditioning aannemer te consulteren 

− Lees de volledige installatie- en gebruiksaanwijzing voordat de pomp gaat 
gebruiken of de verwarming wil aanpassen 
 

Notitie: Zet de stroom af voordat je het wil laten repareren of onderhouden.  
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Vraag & antwoord 

  

Probleem Oorzaak Oplossing 
Warmtepomp werkt 
niet 

  

 1. geen elektriciteit 1. Zet de elektriciteit aan 
 2. Warmtepomp staat niet aan 2. Zet de warmtepomp aan 
 3. Waterpomp werkt niet 3. Zet da waterpomp aan 
 4. Foute temperatuur 4. Pas je temperatuur aan 
 5. Omleidingskanaal fout aangepast 5. Pas het omleidingskanaal aan zoals 

in de handleiding 

 6. geen gasdruk 6. Bel je technieker 

 7. Tijd vertraging operatie 7. Wacht 3 minuten tot de pomp 
opstat  8. Lucht temperatuur onder 12°C 8. Wacht tot de temperatuur stijgt 

Onvoldoende 
verwarming 

  

 1. Obstakels die de luchttoevoer 
blokkeren 

1. zorg voor voldoende frisse lucht 

 2. ijs op de verdamper 2. Zet de warmtepomp af (te veel 
koude lucht) 

 3. omleidingskanaal fout aangepast 3. Pas het omleidingskanaal aan 
 4. te veel waterstroom 4. pas het omleidingskanaal aan 
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Checklist  
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Garantie 


