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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 voor schade aan het product die het resultaat zijn van onjuist 
installeren, ontladen of onnodig onderhoud. Het is essentieel de instructies in deze 
handleiding altijd te volgen. Alleen gekwalificeerd personeel mag dit product installeren. 
 

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

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

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

 

○ Deze warmtepomp verwarmt het zwembadwater en houdt de temperatuur constant.  
 

Kenmerken 

○ Duurzaam: de warmtewisselaar is gemaakt van PVC & titanium buis.  Deze kan 
langdurige blootstelling aan zwembadwater weerstaan, zelfs water met een 
zoutgehalte voor zoutelectrolyse (0,2-0,3% zout). 
 

○ Eenvoudig: de eenheid is gemakkelijk te bedienen. Zet het toestel aan en stel de 
gewenste watertemperatuur in.  

 

○ Stille werking: de eenheid bevat een efficiënte, draaiende compressor en een stille 
ventilatiemotor, die de stille werking garanderen. De eenheid kan uw zwembadwater 
verwarmen vanaf  10°C luchttemperatuur. 
 

○ Lage kost: de operationele kost is zeer laag dankzij het grote prestatievermogen.  
 

 
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. 
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Specificaties 

Technische gegevens 

  Eenheid Type  

ZVWX4015 

 

ZVWX5010 

 

ZVWX5020 

 

ZVWX5030 

Verwarmingscapaciteit 

Lucht27°C/Water27°C* 

KW 3,0 9,0 12,0 14,0 

BTU/h 10200 30600 39780 46580 

Verwarmingscapaciteit 

Lucht15°C/Water26°C* 

KW 2,2 6.5 8.2 9.2 

BTU/h 7480 22100 27880 31280 

Invoer vermogen  KW 0,55 1,63 2,0 2,4 

Max zwembad Volume m3 12 30 51 60 

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

COP Lucht15°C/Water26°C  4 4 4,2 3,9 

COP Lucht27°C/Water27°C  5,2 5.5 6 5.8 

Minimale luchttemperatuur graden C 8 8 8 8 

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

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 

Controleur Digitale controle 

Condensator Titanium warmtewisselaar 

Compressor hoeveelheid  1 1 1 1 

Compressor  Rotary Rotary Rotary Rotary 

Koelmiddel**  R410a/R32 R410a/R32 R410a/R32 R410a/R32 

Gewicht koelmiddel   700g 800g 1200g 

Ventilator richting  Horizontaal Verticaal 

Geluid op 2m dB(A) 45 48 48 48 

Water Connectie Inch 1 1,5 1,5 1,5 

Nominale waterstroom m3/h 
2-4 3-5 4-7 5-8 

Waterdrukval (max) kPa 15 15 15 15 

 
Netto afmetingen/eenheid 

L/B/
H 
m
m 

485/350/385 
510/510/550 

510/510/66
0 

510/510/660 

Afmetingen verzending/ 
eenheid 

L/B/
H 
m
m 

510/470/410 
590/560/670 

590/590/78
0 

590/590/780 

Netto gewicht / Verzending 
gewicht 

Kg  
25/30 30/35 52/59 52/59 

*Meetcondities: luchttemperatuur /  watertemperatuur 

** Zie label op de warmtepomp. Warmtepomp geproduceerd vanaf 2020 = R32  
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Afmetingen van de warmtepomp 

 
 
 

 
 

  

Model 
 
Size (mm) 

ZVWX5010 
ZVWX5020 
ZVWX5030 

A 670 

G 101 

F 250 

ZVWX4015 
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Installatie 

Benodigdheden voor de installatie 

De fabriek voorziet enkel de warmtepomp. De andere items op de afbeelding, moet de 
gebruiker of de installateur zelf voorzien.  
 
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.  

 

  

Locatie 

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

NIET PLAATSEN in een gesloten ruimte met een beperkte luchtcapaciteit, de lucht van 
de warmtepomp zou dan opnieuw gecirculeerd worden. 

 

NIET PLAATSEN naast struiken die de luchtinvoer kunnen tegenhouden. Indien een 

continue luchttoevoer verhinderd wordt, vermindert de efficiëntie en kan de warmte 

toevoer verhinderen.  

De afbeelding hieronder geeft de minimum afstanden aan tot 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.  
 
In principe wordt de warmtepomp geplaatst binnen een straal van 7,5 meter van het 
zwembad. De minimale afstand tot het zwembad is 3,5m.  
 
Hoe groter de afstand tot het Zwembad, hoe groter het warmteverlies door de buizen. 
Meestal worden de buizen grotendeels ingegraven waardoor het warmteverlies minimaal 
blijft tot een afstand van 30m (15 meter van en naar de warmtepomp), tenzij de grond nat 
is of het waterniveau hoog. Het warmteverlies per 30 meter bedraagt ruw geschat 
0.6kw/uur (2000 BTU) per 5 graden temperatuurverschil tussen het zwembadwater en de 
grond rondom de buizen. Concreet betekent dat een  toename van 3-5% opwarmingstijd. 
Wij adviseren de bovengrondse buizen goed te isoleren (50mm isolatie).  
 

Plaatsing van de terugslagklep 

Als u een automatisch doseertoestel voor chloor en pH gebruikt, is het uiterst belangrijk 
dat u de warmtepomp beschermt tegen hoge concentraties van deze chemicaliën. Zo 
voorkomt u  corrosie van de warmtewisselaar. De toevoeging van chemicaliën moet 
STROOMAFWAARTS van de warmtepomp gebeuren. Installeer een terugslagklep om het 
terugvloeien van het chemische water in de warmtepomp te voorkomen en schade te 
vermijden. Schade die veroorzaakt wordt door deze instructies niet in acht te nemen, zal 
niet in aanmerking genomen worden voor garantie.  
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Configuratie 

 

 
Notitie: de bovenstaande afbeelding van de buis connectie is louter illustratief.  
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Installatie van de bypass 

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

○ Installeer de bypass met de 3 kleppen volledig open 

○ Sluit klep 1 een klein beetje  
○ Sluit klep 3 tot ongeveer halverwege om de druk van het koelmiddel te regelen.  
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Elektrische bedrading 

 
De elektrische aansluiting van de warmtepomp gebeurt via de aansluitingen L, N en 
aarding.  

 
 
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 stroomtoevoer naar de warmtepomp is alleen nodig als de filterpomp draait. U kan 
bijvoorbeeld een relais gebruiken, bestuurd door de filterpomp, om stroom naar de 
warmtepomp te sturen. Verder moet u de stroomaanvoer connecteren aan de 
verbindingsdoos in het product. Elke warmtepomp moet een een-fasige verbinding 
hebben.  
 
Aarding van de warmtepomp is nodig om u te beschermen tegen elektrische shocks die 
veroorzaakt kunnen worden door een kortsluiting in het product.  
 
De warmtepomp is voorzien van een stroom water stroomdetectie. Indien de waterstroom 
naar de warmtepomp stopt of onvoldoende is, zal de warmtepomp ook stoppen.  
 
De warmtepomp is niet voorzien van een stekker. De warmtepomp moet rechtstreeks 
worden aangesloten op de elektrische behuizing van de stroomonderbreker. 
 
 

De waarden in deze tabel zijn richtwaarden. Gelieve de lokale reglementen na te kijken. 
 
 
 
 
  

Type Stroomaanvoer 
(Volt) 

Schakelaar 
(A) 

stroomsterkte (A) Diameter  kabel (mm²) 
voor kabellengte max 15m 

ZVWX4015 220-240 16 2,9 2,5 

ZVWX5010 220-240 16 7,5 2,5 
ZVWX5020 220-240 16 9,2 2,5 
ZVWX5030 220-240 16 12,2 2,5 
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Opstartprocedure 

Na installatie volgt u onderstaande stappen. 
 

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

2. Zet de elektrische stroomaanvoer naar de warmtepomp aan en zet het toestel aan 
met de schakelaar. Draai klep 1 lichtjes toe tot de warmtepomp start.  

3. Als de pomp een paar minuten heeft gedraaid, controleer of de lucht die het product 
verlaat, kouder is.  

4. Controleer de prestaties van de drukschakelaar als volgt: zet de filterpomp uit terwijl 
de warmtepomp werkt. De warmtepomp zou nu automatisch moeten uitschakelen.  
Zo niet, stel dan de stroomschakelaar bij. 

5. Laat de warmtepomp en de zwembadpomp 24 uur per dag draaien tot de gewenste 
watertemperatuur is bereikt. Op dat ogenblik zal de warmtepomp vanzelf stilvallen. Ze 
zal, zolang de zwembadpomp draait, automatisch weer opstarten als de temperatuur 
van het zwembadwater 1°C onder de ingestelde temperatuur zakt. Indien u uw 
zwembad toedekt, kan u de opwarmingstijd drastisch verminderen.  

 
Stromingsschakelaar - het toestel is uitgerust met een stromingsschakelaar die wordt 
ingeschakeld wanneer er voldoende water door de unit stroomt en weer uitgaat wanneer 
de waterstroom te laag is, bijvoorbeeld als de filterpomp uitgeschakeld wordt. 
 
Vertraging – het product heeft een ingebouwde 3 minuten startvertraging ter bescherming 
van de elektrische componenten en contacten.  Na deze vertraging wordt het apparaat 
automatisch opnieuw gestart. Zelfs bij een korte stroomonderbreking treedt de vertraging 
in werking. Onderbrekingen die zich nog voordoen tijdens deze vertraging hebben geen 
invloed op de vertragingstijd van 3 minuten.  
  

Dagelijks gebruik van de warmtepomp  

De warmtepomp kan aan- en uitgeschakeld worden via de aan-uit schakelaar. De 
warmtepomp kan ook aangesloten worden op hetzelfde elektriciteitsnet als de filterpomp, 
zodat de warmtepomp automatisch aanslaat zodra de filterpomp opstart. 
  
Vermijd absoluut  dat de warmtepomp onder stroom staat als de filterpomp niet draait. De 
warmtepomp zal dan opstarten, oververhitten, en via de hoge temperatuurbeveiliging 
stoppen met werken. Op lange termijn kan dit schade aan de warmtepomp veroorzaken. 
Deze schade zal niet onder garantie vallen. 
 
Onder de 8°C buitentemperatuur zal een lage temperatuurbeveiliging de warmtepomp 
stoppen om bevriezing van de warmtepomp te voorkomen.  

Condensatie 

Omdat de warmtepomp de lucht met +-8° afkoelt, ontstaat er condens op de lamellen van 
de verdamper. Als de relatieve vochtigheid heel hoog is, kan dit meerdere liters per uur 
zijn. Soms wordt het condensatiewater verkeerdelijk 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: 
 

 Min Max 

pH 7,0 7,4 

Vrije Chloor (mg/l) 0,5 1,2 

TAC (mg/l) 80 120 

Zout (g/l)  3 

 
 
Attentie! 

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

○ Als de concentratie van één of meerdere van de hierboven genoemde producten te 
hoog is, kan dit schade aan uw pomp berokkenen. Plaats de apparatuur voor 
waterbehandeling pas na installatie van de warmtepomp. 

○ Als u een automatische chemische toevoer installeert, zorg dan dat dit 
stroomafwaarts gebeurt van de warmtepomp.  

○ Installeer een terugslagklep tussen de warmtepomp en de chemische toevoer om 
het terugvloeien van het chemische water in de warmtepomp te voorkomen en 
schade te vermijden.   
 

Winterklaar 

Als u de warmtepomp niet tegen de winter beschermt, kan dit schade veroorzaken die dan 
niet onder garantie valt. 
 
In gebieden waar het veel vriest, moet u de  warmtepomp, de filter en de waterpomp 
beschermen. Voer de volgende stappen uit om de waterpomp volledig leeg te laten:  
 
1. Schakel de elektrische stroom naar de warmtepomp uit (paneel hoofdschakelaar). 
2. Zet de watertoevoer naar de warmtepomp af: sluit de kleppen 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, zonder deze aan te spannen, om te voorkomen 

dat er vuil in de aansluitingen komt. 
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Lente opstart 

Als uw warmtepomp beschermd was tegen de winter, volg dan de volgende stappen om 
het systeem te herstarten in de lente: 
1. Ga na 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 naar de warmtepomp. Stel het 

omleidingskanaal in zodat het water door de warmtepomp kan stromen.  
4. Schakel de elektrische stroom aan op het hoofdpaneel. 

 

Inspectie door de eigenaar 

De QBIC 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. Hieronder vindt u de richtlijnen voor 
inspectie: 
 

1. Zorg er voor dat de voorkant van het product vrij is voor toekomstig onderhoud. 
2. Houd de ruimte rond de warmtepomp proper. 
3. Vermijd planten en struiken rond de waterpomp. 
4. Zorg er voor dat grassproeiers niet op de warmtepomp sproeien om corrosie en 

schade te vermijden. Gebruik indien nodig een afscherming. 
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 onderdelen te vervangen die onder water hebben gestaan.  

 

Een warmtepomp in werking zal condensatie produceren. De basis van de warmtepomp is 
zo ontworpen dat condensatie via de onderste afwaterpoort naar buiten kan. Hoe hoger 
de luchtvochtigheid buiten, hoe meer condensatievocht. Kijk regelmatig onderstaande na 
voor een goede condensatieafvoer: 
 
1. Controleer de onderste afvoer en verwijder het vuil dat de afvoer kan verstoppen. 
2. Zorg dat de plaats waar lucht in en uit circuleert vrij is van vuil zodat de luchttoevoer 

niet verhinderd wordt. De koude lucht die weggaat, mag niet ophopen en zijwaarts 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 meer dan een uur niet in werking is, is er mogelijk een lek in 
de leidingen. Bel dan een gekwalificeerde technieker om het probleem te 
onderzoeken. 

 
Attentie! Om snel uit te maken of het afgevoerde water condensatie is, kan u de 
warmtepomp afsluiten terwijl de zwembadpomp blijft draaien. Als het water stopt met 
lopen, is het condensatiewater.  
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LCD controlescherm 

Instellingen  

1. Als het apparaat aanstaat, druk op  om de temperatuur aan te passen. 
2. Druk op “M” om de stand te kiezen. Druk nogmaals op "M " voor koeling. Druk nogmaals op "M " voor 
verwarming. 
3. Druk op "M" voor 5 seconden, gevolgd door een geluid - “B”, scherm toont nu “0" “27”. Druk op “SET” om 

de koeling instellingen aan te passen, druk op om de temperaturen aan te passen, “SET” om te 
bevestigen. 

Druk op "M "" "1” 27". Druk op “SET” voor de verwarming instellingen. Druk op om aan te passen. 
Druk op “SET” voor bevestiging.  

Druk op "M " "2” 40". Druk op “SET” voor de ontdooiingstijd instellingen. Druk op om aan te passen. 
Druk op “SET” voor bevestiging. 

Druk op "M""3" "-7". Druk op “SET” voor de ontdooiing temperatuur instellingen, druk op om aan te 
passen. Druk op “SET” voor bevestiging. 

Druk op "M""4" "13 ". Druk op “SET” voor de ontdooiing exit temperatuur instellingen, druk op om 
het aan te passen. Druk op “SET” voor bevestiging. 

Druk op "M""5" "8 ". Druk op “SET” om de ontdooiing instellingen te verlaten, druk op om het aan te 
passen. Druk op “SET” voor bevestiging. 

Druk op "M""6" "1 ". Druk op “SET” voor de systeem hoeveelheid instellingen, druk op om het aan te 
passen. Druk op “SET” voor bevestiging. 

Druk op "M""7" "1 ". Druk op “SET” voor de automatische instellingen, druk op om het aan te 
passen. Druk op “SET” voor bevestiging. 

Druk op "M""8" "1 ". Druk op “SET” voor de modus instellingen, druk op  om het aan te passen. Druk 
op “SET” voor bevestiging. 

Druk op "M""9" "0 ". Druk op “SET” voor de waterpomp instellingen, druk op om het aan te passen. 
Druk op “SET” voor bevestiging. 

Druk op "M""A" "40 ". Druk op “SET” voor de retour warm water instellingen, druk op  om het aan te 
passen. Druk op “SET” voor bevestiging. 
Druk op "M" "b" "5 " . Druk op “SET” voor de oververhitting bescherming (verwarming mode) instellingen, 

druk op  om het aan te passen. Druk op “SET” voor bevestiging. 

Druk op "M""C" "35 ". Druk op “SET” voor de enter elektrische expansie ventiel, druk op om het aan 
te passen. Druk op “SET” voor bevestiging. 
Druk op "M" "D" "5 ". Druk op “SET” voor de oververhitting bescherming (koeling mode) instellingen, druk op 

om het aan te passen. Druk op “SET” voor bevestiging. 

Druk op "M" "E" "40 ". Druk op “SET” voor de Max. temp. instellingen, druk op om het aan te passen. 
Druk op “SET” voor bevestiging. 

Druk op "M" "F" "2 ". Druk op “SET” voor de Split temp. instellingen, druk op om het aan te passen. 
Druk op “SET” voor bevestiging. 
Druk op "M" "G" "-10 ". Druk op “SET” voor de omringende temp. bescherming instellingen, druk op om het 
aan te passen. Druk op “SET” voor bevestiging. 
 
Klokinstellingen 
Tijdens gebruik of stand-by status, druk op “SET” voor 5 seconden, gevolgd door een geluid- “B”, druk op 

om het uur aan te passen, druk op “SET” voor de minute, druk nogmaals op “SET” om te bevestigen.  
Timer instellingen 

Tijdens gebruik of stand-by status, druk 5 seconden op   , gevolgd door een geluid- “B”, druk op 

om het uur van de timer aan te passen - ON, Druk nogmaals op  om de minuten aan te passen van de 

timer- ON. Druk nogmaals op om de instellingen uit te zetten. 
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Functies van het controlescherm 

 
Tijdens de werking van het toestel, drukt u op  om de temperatuur in te stellen. 
 

 
 

Instellen van de operation parameter 

o In stand-by modus, drukt u 5s lang op de “M” toets voor de “Operation Parameter setting 
interface". 
 

o Druk nogmaals op “M” voor de parameters (parameter van 00-D, bekijk de Operation 
Parameter Table). 
 

o Onder de parameter instellingen, druk op   om de data in te vullen. 
 

o Gedurende 10 seconden is er geen beweging op het scherm. De LCD zal water-in/water out 
temperaturen tonen (in werking) of omgevingstemperaturen (in stand-by). 
 

o Als het toestel in werking is, en je drukt 5s op “M”, hoor je een geluid ”B”. Druk 
nogmaals ”M” om de huidige parameter te controleren. U kan echter geen instellingen 
wijzigen.  

o Opmerking: stand-by status wil zeggen dat het toestel verbonden is aan de elektriciteit 
maar dat het niet aanstaat. 
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Actuele status

 
Bij werkende status, druk 5 seconden op “M” om de huidige status van het toestel te 
bekijken. Het is ook mogelijk om de water-in/water-out temperaturen, condensatie 
temperaturen en omringende temperaturen te controleren. Gedurende 10 seconden ziet u 
de water-in/water out temperatuur/ (in werking) of omgevingstemperaturen tonen 
(toestel stopt). 
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Tabel operation data  

Deze tabel is toepasbaar voor warmtepompen met verwarmings- en koelfunctie. Als de 
warmtepomp geen koelfunctie heeft, zullen de parameters 0,2,3,4,5 niet werken. 
 

Code Betekenis Bereik Standaard Aanpassen (ja/nee) 

00 Temperatuur retour water  
Instelling (koeling modus) 

8-28°C 12°C ja 

01 Temperatuur retour water  
Instelling (verwarmingsmodus) 

15-40°C 27°C ja 

02 Totale tijd werking compressor  
na vorst 

30-90 min 90 min Aanpassen door 
technieker 

03 Instellen initiële temperatuur voor 
ontdooiing 

-30-0°C -30°C Aanpassen door 
technieker 

04 Temperatuur stopzetting ontdooien  
verwarmingsmodus 

2-30°C 2°C Aanpassen door 
technieker 

05 Maximale duurtijd ontdooiing  
verwarmingsmodus 

1-12min 1min Aanpassen door 
technieker 

06 Modus elektronische expansieklep  0 (Manueel) 
1(AUTO) 

1 Aanpassen door 
technieker 

07 Automatisch herstarten na  
uitschakeling 

0-1 1(record) Aanpassen door 
technieker 

08 Modus (alleen koelen/  
warmtepomp/elektrische 
aanvullende verwarming/heet water) 

0-3 3  
(heet water) 

Aanpassen door 
technieker 

09 Waterpomp in werking of stoppen bij  
stoppen compressor gedurende 30s 

0 (in werking) 
1(stop) 

0 Aanpassen door 
technieker 

A Automatische modus  
(temperatuur retour water) 

8-60°C 40°C Aanpassen door 
technieker 

B Instellen EEV (verwarmingsmodus) -F(-15°C)~F(-15°C) 5°C Aanpassen door 
technieker 

C Elektronische expansieklep manuele 
stappen 

10-50 35 Aanpassen door 
technieker 

D Instellen EEV (koelingsmodus) -F(-15°C)~F(-15°C) 5°C Aanpassen door 
technieker 

E Instellen maximum temperatuur  30-70°C 4°C Aanpassen door 
technieker 

F Instellen Delta T  1-20°C 2°C Aanpassen door 
technieker 

G Bescherming omgevingstemperatuur 
(Min.) 

-15°C-15°C 8°C Aanpassen door 
technieker 
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Onderhoud en inspectie 

Betekenis van de symbolen in deze handleiding:    

 

  
 

 
Zorg dat je dat niet doet. 

 

  
 

 
Volg de instructies op. 

 

  
 

Steek nooit uw vinger of stok enz.. 

 
 

  
 

 
 
Monteer nooit de binnenkant / buitenkant van het apparaat en plaats er niets op. 

 

  
 

 
Gevaar voor elektrische schok. Wees voorzichtig. 

 

  
 

Trek de stekker uit het stopcontact. 

 

  
 

 
Zorg ervoor dat u de stroom hebt uitgeschakeld. 

 

  
 

 
Brandgevaar. 

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.  
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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 

○ Sluit de voedingskabel niet aan op een tussenpunt, gebruik een verlengsnoer en sluit 
slechts één apparaat aan op uw warmtepomp, dit kan oververhitting, brand of 
elektrische schokken veroorzaken. 

○ Zorg dat er geen stof op het stopcontact zit en steek het stevig in het stopcontact. Een 
onreine stekker kan brand of een elektrische schok veroorzaken. 

○ Pas op dat u de elektrische kabel niet beschadigt, trekt of wijzigt en deze niet blootstelt 
aan hitte of zware voorwerpen die erop worden geplaatst. Dit kan brand of een 
elektrische schok veroorzaken. 

○ Draai de OFF / ON-schakelaar niet uit en haal de stekker niet uit het stopcontact tijdens 
bedrijf. Dit kan vonken veroorzaken die brand kunnen veroorzaken. 

○ Stel uw lichaam niet gedurende langere tijd rechtstreeks aan koude lucht bloot. Dit kan 
uw gezondheid beïnvloeden. 

○ Dit apparaat mag niet door de gebruiker worden geïnstalleerd, verplaatst, 
gedemonteerd, gewijzigd of gerepareerd. Een onjuist behandelde warmtepomp kan 
brand, elektrische schokken, letsel of waterlekkage, enz. Veroorzaken. Raadpleeg uw 
dealer. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de 
fabrikant of zijn serviceagent om gevaar te voorkomen. 

○ Zorg er tijdens installatie, verplaatsing of onderhoud van de unit voor dat er geen 
andere stof dan het koelmiddel dat op de warmtepomp staat, in het koelcircuit komt. 

○ Elke aanwezigheid van vreemde stoffen zoals lucht kan een abnormale drukverhoging 
veroorzaken en een explosie of letsel veroorzaken. 

○ Gebruik van ander koelmiddel dan gespecificeerd voor het systeem zal resulteren in 
mechanische storingen, systeemstoringen of unitstoringen. 

○ In het ergste geval vormt dit een ernstige bedreiging voor de productveiligheid. 
○ Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met 

verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met te weinig kennis en 
ervaring, behalve onder toezicht of als instructies voor gebruik van de 
schakelapparatuur werd gegeven door een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid. 

○ Kinderen moeten onder toezicht blijven om ervoor te zorgen dat ze niet met het 
apparaat spelen. 

○ Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder continue 
ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld een open vuur, gasapparaat aan of elektrische 
verwarming aan). 

○ Steek geen vinger, stok of ander voorwerp in de luchtinlaat of -uitlaat. Dit kan letsel 
veroorzaken, omdat de ventilator tijdens de werking op hoge snelheid draait 
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○ Schakel de warmtepomp uit in ongebruikelijke omstandigheden (zoals een brandlucht) 

en schakel de stroomtoevoer uit of zet de schakelaar UIT. Aanhoudende abnormale 
werking kan storingen, brand of elektrische schokken veroorzaken. Raadpleeg in dit 
geval uw dealer. 

○ Als de warmtepomp niet opwarmt of afkoelt, is er mogelijk een koelmiddellek. Als er 
een koelmiddellek wordt gedetecteerd, stop dan met werken, ventileer de kamer 
grondig en raadpleeg onmiddellijk uw dealer. Als een reparatie het bijvullen van 
koelmiddel inhoudt, vraag dan de servicetechnicus om meer informatie. Het koelmiddel 
in de warmtepomp is niet schadelijk. Normaal rent hij niet weg. Als het koelmiddel 
echter in contact komt met vuur of met verwarmingsonderdelen, zoals een ventilator of 
kerosineverwarming of een kachel, vormt dit een schadelijk gas- en brandgevaar. 

○ De gebruiker mag nooit proberen de binnenkant van de binnen unit te wassen. Neem 
contact op met uw dealer als de binnenkant van het apparaat moet worden gereinigd. 
Onjuist reinigingsmiddel kan de plastic elementen in het apparaat beschadigen, wat 
waterlekkage kan veroorzaken. Als het reinigingsmiddel in contact komt met elektrische 
onderdelen of de motor, kan dit een storing, rook of brand veroorzaken. Het apparaat 
moet worden opgeslagen in een ruimte zonder bronnen van continue ontsteking 
(bijvoorbeeld: een open vuur, een gastoestel of een elektrische verwarming). Houd er 
rekening mee dat koelmiddelen geurloos kunnen zijn. Gebruik geen andere middelen 
om het ontdooiproces te versnellen of om het apparaat te reinigen, anders dan 
aanbevolen door de fabrikanten. Doorboor of verbrand ze niet. 

○ Deze eenheid moet buiten worden geïnstalleerd of in een ruimte met een groter 
vloeroppervlak dan hieronder gespecificeerd: 
 GL50: 2,2 m2 of groter 

GL60: 2,3 m2 of groter 
GL71 / 80: 3,1 m2 of breder 
 

Notitie: Zet de stroom af voordat je het wil laten repareren of onderhouden. 
Betekenis van de symbolen op het lichaam van de warmtepomp: 
 

 

  
 

LET OP 

 
      

Deze unit werkt met een ontvlambaar koelmiddel (R32). 
Lekkage en contact van de koelvloeistof met vuur of met de 
kachel veroorzaakt schadelijk gas en een risico op brand. 

      

 

  
 

Lees aandachtig de GEBRUIKSAANWIJZING voor gebruik. 

 

  
 

Servicepersoneel moet vóór gebruik de GEBRUIKSAANWIJZING en de 
INSTALLATIEHANDLEIDING zorgvuldig lezen. 

 

  

 
 
 

Aanvullende informatie is beschikbaar in de GEBRUIKSAANWIJZING, 
INSTALLATIEHANDLEIDING, etc.. 
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○ Vanwege de aanwezigheid van roterende elementen en elementen die een 
elektrische schok kunnen veroorzaken, moet u deze "Veiligheidsmaatregelen" voor 
elk gebruik lezen. 

○ Gezien het belang van de hier genoemde waarschuwingselementen, moet u ze 
volgen. 

○ Bewaar deze handleiding na het lezen op een goed toegankelijke plaats voor een 
gemakkelijke raadpleging. 

○ Zorg ervoor dat u een garantiekaart ontvangt van uw leverancier en zorg ervoor dat 
de datum, winkelnaam, enz. Correct zijn ingevoerd. 

 
 
Aantekeningen en hun betekenis: 
 

  
 

LET OP 
Onjuist gebruik kan ernstig gevaar veroorzaken, zoals 
de dood, ernstig letsel, enz. 

 

  
 

WAARSCHUWING 
Onjuist gebruik kan waarschijnlijk leiden tot ernstig 
gevaar, afhankelijk van de omstandigheden. 

 
Let op: 
 

○ Raak de luchtinlaat of de aluminium vinnen van de warmtepomp niet aan, dit kan 
letsel veroorzaken. 

○ Gebruik geen insecticide of ontvlambare sprays op het apparaat, omdat dit brand 
of vervorming van het apparaat kan veroorzaken. 

○ Stel huisdieren en planten niet rechtstreeks bloot aan de luchtstroom, dit kan letsel 
aan dieren of planten veroorzaken. 

○ Plaats geen andere elektrische apparaten of meubels onder de warmtepomp. Er 
kan water uit het apparaat lekken, wat schade of storingen kan veroorzaken. 

○ Laat het apparaat niet achter op een beschadigde installatieondersteuning. Het 
apparaat kan vallen en letsel veroorzaken. 

○ Stap niet op een onstabiele bank om het apparaat te hanteren of schoon te maken. 
Dit kan letsel veroorzaken als u valt. 

○ Trek niet aan het netsnoer. Hierdoor kan een deel van de kabel breken, wat kan 
leiden tot oververhitting of brand. 

○ Laad batterijen niet op, demonteer ze niet en gooi ze niet in open vuur. Dit kan 
ertoe leiden dat de batterijen gaan lekken en brand of een explosie veroorzaken. 

○ Gebruik het apparaat niet voor speciale doeleinden, zoals het bewaren van voedsel, 
○ het fokken van dieren, het kweken van planten of het conserveren van 

precisiegereedschap of kunstwerken. Dit kan kwaliteitsverlies veroorzaken en 
dieren of planten schaden. 

○ Stel verbrandingsapparaten niet bloot aan directe luchtstroom. Dit kan onvolledige 
verbranding veroorzaken. 
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○ Voordat u het apparaat schoonmaakt, stopt u het en trekt u de stekker uit het 
stopcontact of zet u de schakelaar op OFF. Dit kan letsel veroorzaken, omdat de 
binnen ventilator tijdens bedrijf op hoge snelheid draait. 

○ Haal de stekker uit het stopcontact of zet de schakelaar op OFF als het apparaat 
voor langere tijd niet wordt gebruikt. De binnenunit kan vuil verzamelen dat 
oververhitting of brand kan veroorzaken. 

○ Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte als het apparaat tegelijkertijd met een 
verbrandingstoestel werkt. Onvoldoende ventilatie kan zuurstofgebrek 
veroorzaken. 

○ Nadat u de warmtepomp verschillende seizoenen hebt gebruikt, voert u de 
inspectie en het onderhoud uit naast de gebruikelijke reiniging. 

○ Vuil en stof in de unit kunnen een onaangename geur veroorzaken, bijdragen aan 
de ontwikkeling van schimmels, zoals schimmel, of het afvoerkanaal blokkeren en 
ervoor zorgen dat water uit de unit lekt . Raadpleeg uw dealer voor inspectie en 
onderhoud, waarvoor specialistische kennis en expertise vereist is. 

○ Raak de knoppen niet aan met natte handen, omdat dit een elektrische schok kan 
veroorzaken. 

○ Reinig de warmtepomp niet met water en plaats er geen voorwerpen op die water 
bevatten, zoals vazen, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken. 

○ Klim er niet op en plaats er geen voorwerpen op, dit kan letsel veroorzaken als u 
valt of het voorwerp valt. 

 
Voorzorgsmaatregelen bij installatie: 

○ Raadpleeg uw dealer om de warmtepomp te installeren, deze mag niet door de 
gebruiker worden geïnstalleerd, omdat de installatie specifieke expertise en kennis 
vereist. Een onjuist geïnstalleerde warmtepomp kan waterlekkage, brand of 
elektrische schokken veroorzaken. 

○ Zorg voor een goede stroomvoorziening voor de warmtepomp. Een onjuiste 
stroomvoorziening kan oververhitting of brand veroorzaken. 

○ Installeer het apparaat niet op een plaats waar ontvlambaar gas lekt. Als zich 
gaslekken rond het apparaat ophopen, kan dit een explosie tot gevolg hebben. 

○ Maak een goede verbinding met de aarde van het apparaat. Sluit de aarde niet aan 
op een gas, water, bliksemafleider of telefoonaardedraad. Onjuiste aarding kan een 
elektrische schok veroorzaken. Installeer een aardlekschakelaar afhankelijk van 
waar de warmtepomp is geïnstalleerd (zoals zeer vochtige omgevingen). Als er geen 
aardlekschakelaar is geïnstalleerd, kan dit een elektrische schok veroorzaken. 

○ Zorg ervoor dat het afvoerwater goed wordt afgevoerd. Als de afvoerslang niet 
schoon is, kan er water uit de unit lekken, waardoor het meubilair nat wordt en 
beschadigd raakt. 

○ Bereid professionele gereedschappen voor de R32-koelmiddelwarmtepomp voor 
voordat u onderhoud uitvoert. 
 
 

 
Lekdetector R32 Explosieveilige Antistatische 
                  vacuümpomp handschoenen 
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BELANGRIJK: 
 
Op het naamplaatje van de warmtepomp staat vermeld welk gas er in de warmtepomp 
wordt gebruikt : R410 of R32. In geval het gas R32 wordt vermeld, moeten volgende 
veiligheidsmaatregelen gevolgd worden :  

○ Het koelmiddel in de warmtepomp is niet schadelijk. Normaal vlucht hij niet. Als het 
koelmiddel echter in contact komt met vuur of verwarmingsonderdelen, zoals een 
ventilator of kerosineverwarming, of kachel, vormt dit een schadelijk gas en 
brandgevaar. 

○ Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder ontstekingsbronnen 
(bijv. Open vuur, gasapparaat of elektrische verwarming) 

 
 

 
Vraag & antwoord 

 
Probleem Controlescherm  Oorzaak Oplossing 

Temperatuur water in - 
faling sensor  

PP 01 Sensor is open of 
kortsluiting 

Controleer of vervang 
sensor 

Temperatuur water out 
- faling sensor 

PP 02 Sensor is open of 
kortsluiting 

Controleer of vervang 
sensor 

Faling coil sensor 
(verwarmingsmodus) 

PP 03 Sensor is open of 
kortsluiting 

Controleer of vervang 
sensor 

Faling sensor retour gas PP 04 Sensor is open of 
kortsluiting 

Controleer of vervang 
sensor 

Faling omgevingssensor PP 05 Sensor is open of 
kortsluiting of 
omgevingstemperatuur 
te laag 

Controleer of vervang 
sensor 

Temperatuursverschil 
water-in /water-out te 
groot 

PP 06 Watervolume 
onvoldoende 

Verhoog watervolume 

Antivries onder 
koelingsmodus 

PP 07 Omgevingstemperatuur 
te laag 

 

1e maal bescherming 
tegen vrieskou in winter 

PP 07 Omgevingstemperatuur 
te laag 

 

2e maal bescherming 
tegen vrieskou in winter 

PP 07 Omgevingstemperatuur 
te laag 

 

Faling coil sensor 
(koelingsmodus) 

PP 08 Sensor is open of 
kortsluiting 

Controleer of vervang 
sensor 

Bescherming hoge druk EE 01 Druk systeem 
koelmiddel hoog 

Controleer drukmeter, 
verhoog watervolume 

Bescherming lage druk EE 02 Druk systeem 
koelmiddel laag 

Controleer drukmeter, 
voeg koelmiddel toe 
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Faling flow switch EE 03 Geen/weinig water in 
watersysteem 

Controleer volume 
debiet, 
eventuele faling 
waterpomp 

Foutieve aansluiting 
voeding  
(driefase unit) 

EE 04 Foutieve fase of 
gebrekkige aansluiting 

Controleer aansluiting 
voedingskabel 

3times scherm PP06 
(temp.verschil water-in 
/water-out te groot) in 
30 min 

EE 05 Volume waterdebiet  
onvoldoende, verschil 
druk water te laag 

Controleer volume 
debiet, 
kijk na of  watersysteem 
eventueel verstopt is 

Fout in sensor 
buitenluchttemperatuur 

EE 06 Buitenlucht temp is 
onder de 8 graden C, of 
de sensor is open of in 
kortsluiting 

Stop de warmtepomp 
indien de temp onder de 
8 graden is. Kijk temp 
sensor na of vervang 
hem 

Fout in communicatie EE 08 Faling controle 
electrische bedrading 
en PCB aansluiting  

Controleer de 
aansluitingen elektrische 
bedrading 
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Elektrische bedrading 
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Garantie 


