
Instructies voor installatie, 
werking en onderhoud

07 - 2016

90155

Lu
ch

tg
ek

oe
ld

e 
ko

el
m

ac
hi

ne
s 

m
et

 i
nv

er
te

r
O

m
ke

er
ba

re
 l

uc
ht

-w
at

er
 w

ar
m

te
po

m
pe

n 
 

m
et

 i
nv

er
te

r

ER
EB

A 
T/

H
T



EREBA T-HT NL-2  

De illustratie op de voor pagina dient slechts ter illustratie en maakt geen deel uit van enige offerte of verkoopcontract.

INHOUDSOPGAVE
1 - INLEIDING ................................................................................................................................................................. 6
1.1 - Inleiding ................................................................................................................................................................... 6
1.2 - Veiligheid ................................................................................................................................................................. 6
1.3 - Controles vooraf...................................................................................................................................................... 10
1.4 - Afmetingen en vrije ruimte voor EREBA 17-21 T/HT-apparaten .............................................................................. 11
1.5 - Technische gegevens en elektrische gegevens van EREBA T/HT-apparaten ......................................................... 13
1.6 Opties en accessoires............................................................................................................................................... 15

2 - INSTALLATIE VAN DE UNIT .................................................................................................................................... 16
2.1 - Algemeen ............................................................................................................................................................... 16
2.2 - Transport en plaatsen van de unit ........................................................................................................................... 16
2.3 - Waterleiding aansluitingen ...................................................................................................................................... 19
2.4 - Elektrische aansluitingen ........................................................................................................................................ 24
2.5 - Waterdebietregeling ................................................................................................................................................ 26
2.6 - Inbedrijfstellingstypen ............................................................................................................................................. 29
2.7 - Controle voor het starten van de unit ...................................................................................................................... 29

3 - INSTALLATIE VAN HET SYSTEEM .......................................................................................................................... 30
3.1 - Algemene externe elektrische aansluitingen op de klemmenstrook ........................................................................ 30
3.2 - Eerste stap van configuratie: tijd en datum instellen ................................................................................................ 31
3.3 - Tweede stap van de configuratie: parametermenu .................................................................................................. 32
3.4 - Installatie met booster elektrische verwarmingselementen ..................................................................................... 33
3.5 - Installatie met sanitair warm waterproductie ........................................................................................................... 35
3.6 - Installatie met sanitair warm waterproductie en ketel .............................................................................................. 38
3.7 - Installatie met sanitair warm water en verwarmingsproductie voor het zwembad,  verwarmingsketel en buffertank .........41
3.8 - Master/Slave-installatie ........................................................................................................................................... 42
3.9 - Unit met bedieningspaneel op afstand .................................................................................................................... 46
3.10 - Extra buitentemperatuuropnemer ......................................................................................................................... 48
3.11 - Binnentemperatuuropnemer ................................................................................................................................. 48

4 - WERKING ................................................................................................................................................................. 49
4.1 - Unitreeks................................................................................................................................................................. 49
4.2 - Bedrijfstypen  .......................................................................................................................................................... 50
4.3 - Belangrijkste systeemcomponenten ....................................................................................................................... 62

5 - ONDERHOUD ........................................................................................................................................................... 64
5.1 - Standaard onderhoud ............................................................................................................................................. 64
5.2 - Aandraaimomenten voor de belangrijkste elektrische aansluitingen ....................................................................... 65
5.3 - Aandraaimomenten voor de belangrijkste bouten en moeren ................................................................................. 65
5.4 - Luchtwarmtewisselaar ............................................................................................................................................ 65
5.5 - Onderhoud waterwarmtewisselaar ......................................................................................................................... 65
5.6 - Onderhoud van de unit ........................................................................................................................................... 65
5.7 - Koudemiddelvolume ............................................................................................................................................... 65
5.8 - Kenmerken van R-410A .......................................................................................................................................... 66

6 - ALARMOMSCHRIJVING .......................................................................................................................................... 67
7 - PARAMETEROVERZICHT........................................................................................................................................ 70
8 - OPSTARTCHECKLIST VOOR EREBA T/HT-WARMTEPOMPEN (BESTEMD VOOR OPDRACHTDOSSIER) ...... 77
8.1 - Algemene informatie ............................................................................................................................................... 77
8.2 - Beschikbare opties en accessoires ......................................................................................................................... 77
8.3 - Controles voor het starten van de unit ..................................................................................................................... 77
8.4 - Controles tijdens de werking van de unit ................................................................................................................. 78
8.5 - Onderhoudscontroles ............................................................................................................................................. 78



  NL-3  EREBA T-HT

De illustratie op de voor pagina dient slechts ter illustratie en maakt geen deel uit van enige offerte of verkoopcontract.

INHOUD AFBEELDINGEN
Afbeelding 1: transportconfiguratie ................................................................................................................................. 16
Afbeelding 2: losconfiguratie ........................................................................................................................................... 16
Afbeelding 3: installatieconfiguratie ................................................................................................................................ 16
Afbeelding 4: voorpaneel verwijderen ............................................................................................................................. 18
Afbeelding 5: rechterpaneel verwijderen ......................................................................................................................... 18
Afbeelding 6: waterverbinding met apparaat  .................................................................................................................. 20
Afbeelding 7: Reductieconnector .................................................................................................................................... 20
Afbeelding 8: principeschema van het watercircuit met hydromodule 17-21 kW ............................................................. 22
Afbeelding 9: hydromodule die is voorzien van een toerengeregelde enkele lagedrukpomp met expansievat ................ 23
Afbeelding 10: voedingsaansluiting met hoofdschakelaar  .............................................................................................. 24
Afbeelding 11: externe elektrische aansluiting op de klemmenstrook ............................................................................. 30
Afbeelding 12: wachtwoordscherm ................................................................................................................................. 32
Afbeelding 13: standaardinstallatie met booster elektrische verwarmingselementen ..................................................... 33
Afbeelding 14: elektrische aansluiting op klemmenstrook voor booster elektrische verwarmingselementen .................. 34
Afbeelding 15: standaardinstallatie met sanitair warm water productie ........................................................................... 35
Afbeelding 16: elektrische aansluiting op klemmenstrook voor sanitair warm water productie ........................................ 36
Afbeelding 17: standaardinstallatie met sanitair warm water productie en verwarmingsketel .......................................... 39
Afbeelding 18: elektrische aansluiting op klemmenstrook voor sanitair warm water productie en verwarmingsketel ...... 40
Afbeelding 19: standaardinstallatie met sanitair warm water productie, verwarmingsproductie voor het zwembad en ruimteverwarming 

(vloerverwarming of radiatorconvector/ventilatorconvector) .............................................................................................41
Afbeelding 20: elektrische aansluiting op klemmenstrook voor sanitair warm water, ruimteverwarming, 

verwarmingsproductie voor het zwembad en verwarmingsketel .......................................................................... 42
Afbeelding 21: standaardinstallatie met master/slave (voorbeeld met 3 slaves).............................................................. 43
Afbeelding 22: elektrische aansluiting op klemmenstrook voor master/slave-installatie .................................................. 44
Afbeelding 23: WUI-scherm voor slave 1 ........................................................................................................................ 46
Afbeelding 24: elektrische aansluiting van bedieningspaneel op afstand ........................................................................ 46
Afbeelding 25: elektrische aansluiting van extra opnemer van buitenluchttemperatuur en van binnenluchttemperatuur ..... 48
Afbeelding 26: winterstand voor apparaat met hydromodule .......................................................................................... 56
Afbeelding 27: winterstand voor apparaat zonder hydromodule ..................................................................................... 56
Afbeelding 28: werking van booster en back-up .............................................................................................................. 59
Afbeelding 29: activering en configuratie voor droogtype  ............................................................................................... 61

Tabel 1: minimum en maximum draaddoorsnede (per fase) voor verbinding met EREBA T/HT-apparaten ..................... 25
Tabel 2: stappen voor de reiniging, ontluchting en definitie van een debiet voor een hydraulisch circuit ......................... 26
Tabel 3:  Acties in het WUI-parametermenu of servicegereedschappen voor de activering van de reiniging, ontluchting en regeling 

van het debiet voor het hydraulische circuit ................................................................................................................ 27
Tabel 4: verschillende bedrijfstypen ................................................................................................................................ 50
Tabel 5: mogelijke schakelaars die op het systeem moeten worden gemonteerd ........................................................... 51
Tabel 6: verschillende configuraties van de pomp ........................................................................................................... 58
Tabel 7: verschillende regelparameters voor de hoofdpomp ........................................................................................... 59
Tabel 8: verschillende regelparameters voor de extra pomp ........................................................................................... 59
Tabel 9: alarmlijst ............................................................................................................................................................ 67

Grafiek 1: beschikbare externe statische druk voor 17 kW-apparaat met toerengeregelde hydromodule ....................... 28
Grafiek 2: beschikbare externe statische druk voor 21 kW-apparaat met toerengeregelde hydromodule ....................... 28



EREBA T-HT NL-4  

AFKORTINGEN EN VERKLARING

Afkortingen

IAT Binnenluchttemperatuur 

BPHE Gesoldeerde platenwarmtewisselaar

CHWS Koelwatersysteem

DHW Sanitair warm water

EHS Elektrische verwarmingstrap

EWT Waterintredetemperatuur

FCU Ventilatorconvector

LWT Wateruittredetemperatuur

NHC Nieuwe hydroregeling (zie bedradingsschema 'hoofdregelbord')

OAT Buitenluchttemperatuur

PMV Pulsmodulerend ventiel

SHC Regeling ruimte verwarmen/koelen

TR Koudemiddeltemperatuur

UFC Vloerkoeling

UFH Vloerverwarming

WUI Bedieningspaneel (muurmontage)

Verklaring van de configuratie van de regeling

Stappen Tabel Par. Aanduiding Omschrijving Bereik Standaard Vb. Eenheid

 Direct te configureren vanaf de WUI. Zie de gebruiksaanwijzing van de WUI.

Uit te voeren controle

Geavanceerd configuratieniveau (voor de basiswerking is het niet nodig de instellingen te wijzigen)

Parameternummer Standaardwaarde 
van de parameter Eenheid van de parameterBeschrijving van andere waarde 

die de parameter kan aannemen

Verschillende te nemen 
stappen voor de configuratie 

van het apparaat

Naam van de te gebruiken tabel 
van de externe Com. Bus

Naam van de te gebruiken 
parameter van de externe Com. 

Bus

Als voorbeeld gegeven waarde en 
aangepast aan het betreffende veld

Bereik van de 
parameter
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Verklaring van de standaardinstallatie

Etiket Symbool Aanduiding Opmerkingen

- Apparaat Levering derden

- Acc Accessoire Montage derden

- Acc Optie Fabrieksgemonteerd

- Balansklep Levering derden
Balans instellen om waterdebiet aan te passen

- Afsluitklep Levering derden

- Automatische ontluchter Levering derden
Automatische ontluchter(s) op het hoogste punt in de kring

Add EXP-T Extra expansievat
Levering derden
Extra expansievat afhankelijk van het totale watervolume in de kring - rekening 
houdend met het expansievat (XXL) dat is ingebouwd in de hydromodule

- Verwarmingsketel Ketel gebruikt voor het versterken of als back-up van de warmtepomp voor het 
comfort

Eh1 & EH2 Elektrisch verwarmingselement (1 of 2)
Max. twee elektrische verwarmingselementen met max. 3 trappen
Gebruikt voor het versterken of als back-up van de warmtepomp voor het 
comfort

EH3 EH
3 Sanitair warm water elektrisch 

verwarmingselement back-up (1 trap)

Elektrisch verwarmingselement voor sanitair warm water - een trap gebruikt als 
back-up voor sanitair warm water (wanneer de condities buiten het bereik van 
de warmtepomp zijn)

DHW-T Sanitair warm water - tank Levering derden

DHW-S Sanitair warm water - opnemer Accessoire te monteren op de sanitair warmwatertank
Meet de sanitair warmwatertemperatuur

DHW-V
B

A
B A Sanitair warm water - ventiel of omloopventiel Accessoire door derden te monteren, stelt het ventiel in om het verwarmde 

water naar de comfortkring of de sanitair warmwatertank te sturen

add_pmp Extra waterpomp Levering derden, wordt gebruikt voor de comfortkring als een secundaire kring

De-Coupling
Tank Scheidingstank Levering derden, wordt gebruikt om verschillende waterkringdebieten aan te 

sluiten en voor het ontvangen van de ketelkring

Backup-EH
EH1 EH2

Elektrisch verwarmingselement voor back-up
Levering derden, wordt gebruikt voor de comfortkring als een booster 
verwarmingselement (HP+EH) of back-up (EH alleen) wanneer HP buiten het 
bereik is.

- Slang Levering derden, wordt indien nodig gebruikt voor het tegengaan van de 
overdracht van trillingen

HTSS
HTSS
T>Tmax Hoge temperatuur veiligheidsschakelaar Levering derden, wordt gebruikt om het systeem te stoppen wanneer de 

vloerverwarming maximaal is, wordt geactiveerd door de watertemperatuur
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1.1 - Inleiding

Voorafgaand aan het eerste opstarten van de EREBA T/HT-
apparaten moeten de betrokken personen zich vertrouwd 
hebben gemaakt met deze instructies en technische gegevens 
voor de installatie.

De EREBA T/HT-buitensystemen zijn ontworpen voor een zeer 
hoog niveau van veiligheid en betrouwbaarheid, waardoor 
de installatie, het opstarten, de werking en het onderhoud 
gemakkelijk en veilig kunnen worden uitgevoerd. Wanneer 
ze op de juiste wijze worden gebruikt, werken ze veilig en 
betrouwbaar.

Ze zijn ontworpen voor een levensduur van 15 jaar door uit te 
gaan van een bezettingsgraad van 75%; dat is ongeveer 100.000 
bedrijfsuren.

De procedures in deze handleiding zijn gerangschikt in de 
vereiste volgorde voor de installatie, de inbedrijfstelling, de 
bediening en het onderhoud.

Zorg dat u de in deze instructies opgenomen procedures en 
veiligheidsrichtlijnen begrijpt en opvolgt, evenals die van deze 
handboek, zoals: het dragen van beschermende kleding zoals 
handschoenen, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen en gebruik 
van de passende gereedschappen en het bezit van de vereiste 
kwalificaties (elektrisch, airconditioning, lokale wetgeving).

Zie de conformiteitsverklaringen van deze producten om 
te controleren of ze voldoen aan de Europese richtlijnen 
(machineveiligheid, laagspanning, elektromagnetische 
compatibiliteit, apparatuur onder druk, etc.).

1.2 - Veiligheid

1.2.1. Veiligheidsinstructies voor de installatie

Na aflevering van de unit, moet hij op schade worden gecontroleerd. 
Controleer dat het koudemiddelcircuit onbeschadigd is. Met 
name dat er geen componenten of leidingen zijn verschoven of 
beschadigd (bijv. door schokken). Voer in geval van twijfel een 
lektest uit. Meld eventuele schade onmiddellijk telefonisch aan 
Carrier en laat de vervoerder een aantekening maken op de 
vrachtbrief. De zending is door Carrier tot de aankomst op het 
werk verzekerd.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en 
ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of 
verstandelijke vermogens of zonder ervaring en kennis van 
het apparaat als zij onder toezicht staan of instructies hebben 
gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en voor zover 
zij de mogelijke gevaren ervan hebben begrepen.

Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.

Laat de pallet of beschermende verpakking op hun plaats 
tot de unit op zijn definitieve plaats staat. Deze units kunnen 
worden verplaatst met een vorkheftruck zolang de vorken 
zich op de juiste plaats en in de juiste richting op de unit 
bevinden.

De units kunnen ook worden opgehesen met hijsstroppen (zie 
afbeelding 1 en 2).

Gebruik hijsstroppen die voldoende sterk zijn voor het gewicht 
van de unit en volg altijd de hijsinstructies op de officiële 
maatschetsen.

Veiligheid wordt alleen gegarandeerd wanneer deze 
instructies nauwkeurig worden opgevolgd. Wanneer dit niet 
gebeurt kan schade aan de apparatuur of lichamelijk letsel 
van personeel het gevolg zijn.

DEK NOOIT BEVEILIGINGEN AF.

Dit geldt voor smeltveiligheden en veiligheidsventielen (indien 
gebruikt) in de koudemiddel- of watercircuit. Controleer of de 
oorspronkelijke beschermpluggen nog in de uitlaatopeningen 
van de kleppen zitten. Deze pluggen bestaan gewoonlijk uit 
kunststof en moeten niet worden gebruikt. Als ze nog aanwezig 
zijn moeten ze worden verwijderd. Installeer (indien noodzakelijk) 
afblaasleidingen op de uitlaatopeningen van de beveiligingen 
om binnen-dringen van ongewenst materiaal (stof, bouwafval, 
etc.) en atmosferische stoffen te voorkomen (water kan roest 
of ijsvorming veroorzaken). Deze afblaasleidingen mogen de 
werking niet belemmeren en geen drukdaling veroorzaken die 
groter is dan 10% van de ingestelde druk.

Classificatie en regelgeving
De beveiligingsinrichtingen van deze machines zijn in 
overeenstemming met het drukvatenbesluit en de nationale 
voorschriften in de EU en zijn als volgt geclassificeerd:

Bezoek
Naam van de technicus Van toepassing 

zijnde regelgeving Controle
Datum Aard (1)

(1)  Onderhoud, reparaties, periodieke controles (EN 378), lekkage, enz.

Deze ventielen en veiligheden mogen, zelfs als er geen 
gevaar voor brand is, niet worden verwijderd. Er is geen 
garantie dat de veiligheden weer worden teruggeplaatst 
indien de installatie wordt veranderd of als de unit wordt 
verplaatst met een gasvulling.

Wanneer de unit wordt blootgesteld aan vuur, 
veiligheidsvoorzieningen voorkomen scheuren als gevolg 
van overdruk door het vrijgeven van het koudemiddel. 
Bij blootstelling aan een vlam kan de vloeistof worden 
ontbonden in toxische residuen:

 - Blijf uit de buurt van het apparaat.
 - Zorg voor waarschuwingen en aanbevelingen voor 

het personeel dat verantwoordelijk is voor het blussen 
van de brand.

 - Brandblussers geschikt voor het systeem en het 
gebruikte type koudemiddel moeten gemakkelijk 
toegankelijk zijn.

Alle in de fabriek geïnstalleerde overstortafsluiters zijn 
voorzien van een verzegeling om wijzigingen in de afstelling 
te voorkomen.

Overdrukventielen moeten periodiek worden gecontroleerd. 
Zie paragraaf §1.2.4. Veiligheidsinstructies voor reparaties.

Monteer een aftapkraan in het afvoercircuit vlak bij elk 
overdrukventiel om condens- of regenwater te kunnen 
afvoeren.

Bij het werken met koudemiddel moeten de van toepassing 
zijnde voorschriften worden gevolgd.

Opgehoopt koudemiddel in een afgesloten ruimte kan 
de zuurstof verdrijven en verstikking of een ontploffing 
veroorzaken.

Inademen van hoge concentraties van damp is schadelijk 
en kan leiden tot hartritmestoornissen, bewusteloosheid 
en overlijden. Damp is zwaarder dan lucht en verkleint 
de hoeveelheid zuurstof die beschikbaar is voor de 
ademhaling. Hierdoor kunnen oog- en huidirritatie ontstaan. 
Ontledingsproducten kunnen gevaarlijk zijn.

1 - INLEIDING
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1.2.2 - Apparatuur en componenten onder druk

Deze producten bevatten apparatuur of onderdelen onder 
druk die zijn geproduceerd door andere fabrikanten. Wij raden 
aan dat u uw toepasselijke nationale beroepsorganisatie of de 
eigenaar van de apparatuur of onderdelen onder druk raadpleegt 
(verklaring, herkwalificatie, hertesten, enz.). Deze gegevens 
kunnen belangrijk zijn voor herkwalificatie, opnieuw testen en de 
RLK regelgeving. Deze units voldoen aan de Europese Richtlijn 
drukapparatuur (PED) 97/23/EC.

De units zijn bedoeld om te worden opgeslagen en te werken 
in een omgeving waar de omgevingstemperatuur niet lager is 
dan de laagste toegestane temperatuur zoals vermeld op het 
typeplaatje.

Breng geen statische of dynamische druk van betekenis 
m.b.t. de toegepaste bedrijfsdrukken tijdens bedrijf of voor 
testen in het koudemiddelcircuit of in het vloeistofcircuit 
van de warmtewisselaar.

OPMERKINGEN:
Controle tijdens bedrijf, herkwalificatie, opnieuw testen, 
vrijstelling van hertesten:

 ● Volg de plaatselijke voorschriften voor het toezicht op 
de onder druk staande apparatuur.

 ● De gebruiker of de exploitant wordt meestal gevraagd 
om een controle en onderhoud register te creëren en 
onderhouden.

 ● Bij afwezigheid van regelgeving of in aanvulling op de 
regels, volg dan de richtlijnen van EN 378 en ISO 5149.

 ● Houd u aan de lokale aanbevelingen van de bedrijfstak, 
als deze er zijn.

 ● Controleer regelmatig het oppervlak van de componenten 
om eventuele putcorrosie op te sporen. Controleer een 
niet geïsoleerd deel van het drukvat of bij een aansluiting 
in de isolatie.

 ● Controleer de warmtewisselaar vloeistof regelmatig 
op verontreiniging (bijv. silicone korreltjes). Deze 
verontreiniging kan de oorzaak zijn van slijtage en/of 
putcorrosie.

 ● Filter de warmtewisselaar vloeistof.
 ● De rapporten van de periodieke controles door de 

gebruiker of het bedienend personeel moet worden 
opgenomen in het service en onderhoudsdossier.

REPARATIE:
Reparatie of modificatie van een drukvat is verboden.
Alleen de vervanging van het vat door een origineel 
onderdeel van de fabrikant is toegestaan. In dit geval moet 
de vervanging worden uitgevoerd door een gekwalificeerde 
technicus. De vervanging van het vat moet worden 
bijgehouden in het onderhoudsdossier.

RECYCLING:
De drukapparatuur kan in zijn geheel of gedeeltelijk gerecycled 
worden. Na gebruik bevat de unit koudemiddeldampen en 
olieresten. Sommige delen zijn voorzien van een laklaag.

1.2.3 - Veiligheidsinstructies voor onderhoud

De fabrikant beveelt de volgende opzet voor een logboek aan 
(de onderstaande tabel is slechts een voorbeeld en behoort niet 
tot de verantwoordelijkheid van de fabrikant).

Veiligheidsaccessoire(1) Schadebeperkingsaccessoire (2) 

ibij brand

Koudemiddelzijdig

Hogedrukschakelaar X

Veerveiligheid(3) X

Breekplaat X

Smeltzekering X

Waterzijdig

Veerveiligheid (4) (4)

(1)  Geclassificeerd voor de bescherming in normale bedrijfssituaties.

(2)  Geclassificeerd voor de bescherming in abnormale bedrijfssituaties.

(3)  De kortstondige overdrukbegrenzing van 10% van de bedrijfsdruk geldt niet voor 
deze abnormale bedrijfssituatie. De insteldruk mag hoger zijn dan de ontwerpdruk. 
In dit geval zorgt de ontwerptemperatuur of de hogedrukschakelaar dat de werkdruk 
bij normaal bedrijf niet wordt overschreden.

(4)  De geschiktheid van deze overdrukventielen moet worden gecontroleerd door 
het bedrijf dat de installatie van het gehele watersysteem uitvoert.

Werkzaamheden aan elektrische componenten of koelingscomponenten 
mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionele 
technici.
Werkzaamheden aan koeltechnische componenten mogen alleen 
worden uitgevoerd door gekwalificeerd (F-gassen gediplomeerd) 
personeel. Hij/zij moet opgeleid zijn voor en bekend zijn met de 
apparatuur en de installatie. Laswerkzaamheden mogen alleen 
worden uitgevoerd door gekwalificeerd (F-gassen gediplomeerd) 
personeel.
De units gebruiken R-410A koudemiddel onder hoge druk (de 
bedrijfsdruk van de unit is hoger dan 40 bar; de druk bij een 
luchttemperatuur van 35°C is 50% hoger dan voor R-22). Bij 
werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit moet speciale 
apparatuur worden gebruikt (manometer, terugwin-unit, enz.).
Maak het apparaat niet schoon met heet water of stoom. Dit 
kan de druk van het koudemiddel veroorzaken.
Het bedienen (openen of sluiten) van koudemiddel-afsluiters 
mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel 
(F-gassen gediplomeerd) en bij volledig afgeschakelde unit. 
Hierbij moet de unit zijn uitgeschakeld.
Tijdens werkzaamheden, onderhoud en servicewerkzaamheden 
moet de gekwalificeerde technicus die aan de unit 
werkt veiligheidshandschoenen, een veiligheidsbril, 
veiligheidsschoenen en beschermende kleding dragen.
Werk nooit aan een unit die onder spanning staat. Schakel 
altijd de hoofdstroom af voordat met werkzaam-heden aan 
elektrische componenten incl. regelpanelen, schakelaars, 
relais etc., wordt begonnen.
Tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan 
de unit, moet de elektrische voeding naar de machine zijn 
uitgeschakeld en vergrendeld met een hangslot.
Als het werk wordt onderbroken, controleer dan voordat u 
weer begint dat alle circuits spanningsloos zijn.
LET OP: 
Zelfs wanneer de unit is afgeschakeld blijft de hoofdstroom 
bekrachtigd, tenzij de beveiligingsschakelaar van de unit of 
de externe onderbreker van het circuit open is. Zie elektrisch 
schema voor nadere details. Breng waarschuwingslabels 
aan (vermeld dit in de veiligheidsinstructies). Schakel bij 
werkzaamheden bij of aan de ventilatoren, met name 
wanneer grilles of panelen zijn verwijderd, de stroom naar de 
ventilatoren af om te voorkomen dat ze automatisch starten.
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LET OP:
De frequentieregelaars (VFD) in de apparaten bevatten 
condensatoren met een ontladingstijd van vijf (5) minuten 
na het uitschakelen van de voeding.

Wacht daarom na het uitschakelen van de voeding van de 
schakelkast 5 minuten voordat u deze opent.

Controleer voor alle werkzaamheden dat er geen spanning 
aanwezig is op alle bereikbare geleidende delen van het 
stroomcircuit.

Kijk ook uit voor hete gebieden in de unit na de werking van 
de unit (koudemiddel en elektronische onderdelen).

Het wordt aanbevolen om een koudemiddel indicator te 
installeren om aan te geven of een deel van het koudemiddel 
via de veerveiligheid weglekt. De aanwezigheid van olie 
bij de afblaasopening is een nuttige aanwijzing voor 
koudemiddellekkage. Houd deze opening goed schoon, 
zodat eventuele lekkage duidelijk zichtbaar is. De instelling 
van een veerveiligheid die gelekt heeft, is over het algemeen 
lager dan zijn oorspronkelijke instelling. De nieuwe instelling 
kan invloed hebben op het bedrijfsbereik van de machine. 
Om onnodig aanspreken van beveiligingen of lekkages te 
voorkomen, dient de veerveiligheid te worden vervangen.

CONTROLES TIJDENS DE WERKING:
 ● BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIKTE 

KOUDEMIDDEL:
Dit product bevat HFK-koudemiddel dat onder het Kyoto-
protocol valt.

Koudemiddeltype: R-410A

Aardopwarmingsvermogen (GWP): 2088 

Periodieke inspecties op koudemiddellekkage kunnen 
vereist zijn volgens Europese of nationale wetgeving. 
Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.

LET OP:
1.  Werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit van 

dit product moeten altijd worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de geldende wetgeving. In de EU 
is de F-gassenverordening, nr. 517/2014 van kracht. 

2.  Zorg dat koudemiddel gedurende installatie, onderhoud 
of verwijdering van de apparatuur nooit kan ontsnappen 
naar de atmosfeer. 

3.  Het opzettelijk lozen van koudemiddel in de atmosfeer is 
verboden.

4.  Wanneer een koudemiddellek wordt geconstateerd, moet 
dit lek zo snel mogelijk gerepareerd worden.

5.  Alleen gekwalificeerd en gecertificeerd personeel mag 
installatie- en onderhoudswerkzaamheden en de lektest 
van het koudemiddelcircuit uitvoeren of de apparatuur 
verwijderen en het koudemiddel terugwinnen.

6.  Het terugwinnen van koudemiddel voor recycling, 
regeneratie of vernietiging is voor rekening van de klant.

7.  Periodieke lektests moeten worden uitgevoerd door 
de klant of door derden. Hiervoor gelden de in de EU-
verordening vastgestelde intervallen:

Systeem ZONDER 
lekdetectie Geen controle 12 maanden 6 maanden 3 maanden

Systeem MET 
lekdetectie Geen controle 24 maanden 12 maanden 6 maanden

Koudemiddelinhoud/-
circuit (CO2-equivalent) < 5 ton 5 ≤ Vulling < 

50 ton
50 ≤ Vulling < 

500 ton
Vulling >  
500 ton*

K
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t 

(k
g)

R134A 
(GWP 1430) Vulling < 3,5 kg 3,5 ≤ Vulling < 

34,9 kg
34,9 ≤ Vulling 

< 349,7 kg
Vulling > 349,7 

kg
R407C

(GWP 1774) Vulling < 2,8 kg 2,8 ≤ Vulling < 
28,2 kg

28,2 ≤ Vulling 
< 281,9 kg

Vulling > 
281,9 kg

R410A
(GWP 2088) Vulling < 2,4 kg 2,4 ≤ Vulling < 

23,9 kg
23,9 ≤ Vulling 

< 239,5 kg
Vulling > 239,5 

kg
HFO’s: 

R1234ze Niet vereist

*Met ingang van 1 januari 2017 moeten de units zijn uitgerust met een lekdetectiesysteem

8.  Voor apparatuur die is onderworpen aan periodieke lektests 
moet een logboek worden bijgehouden. Hierin moeten 
staan: de hoeveelheid en het type van het koudemiddel dat in 
de installatie aanwezig is (toegevoegd en teruggewonnen), 
de hoeveelheden gerecycled, geregenereerd en vernietigd 
koudemiddel, de datum en het resultaat van de lektest, de 
naam van de operator en van het bedrijf waarvoor hij werkt, 
enz.

9.  Neem bij eventuele vragen contact op met uw lokale 
dealer of installateur.

Controle ven veiligheidsinrichtingen:
 ● Controleer of de beveiligingsinrichtingen op locatie in 

overeenstemming met normen EN 378/ISO 5149 zijn als 
er geen nationale voorschriften zijn: eenmaal per jaar 
voor hogedrukschakelaars, elke vijf jaar voor externe 
overdrukventielen.

De onderneming of organisatie die een drukschakelaartest 
uitvoert moet een gedetailleerde procedure vaststellen en 
implementeren voor de vastlegging van:

 - Veiligheidsmaatregelen
 - Kalibratie van de meetapparatuur
 - Validatie van de werking van de beveiligingsapparaten
 - Testprotocollen
 - Het opnieuw inbedrijfstellen van de apparatuur.

Raadpleeg de servicedienst voor dit soort tests. De fabrikant 
noemt hier alleen het principe van een test zonder het verwijderen 
van de drukschakelaar:

 - Controleer en noteer de setpoints van drukschakelaars en 
drukontlastapparaten (kleppen en mogelijk breekplaten)

 - Schakel de hoofdschakelaar (op de unit of van de installatie) 
van de elektrische voeding uit als de drukschakelaar niet 
in werking komt (vermijd overdruk)

 - Sluit een gekalibreerde manometer aan (met inwendige 
Schraeder schroefdraad van ½ UNF) 

 - Voer een complete test van de hogedrukschakelaar uit via 
de functie van het regelsysteem: 
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OPMERKING: het capaciteitstype wordt geïmplementeerd 
voor testdoeleinden (laboratoriumtests, …). Als het 
capaciteitstype actief is, wordt het waterregelpunt genegeerd 
door de regeling.
De pomp draait geforceerd tijdens de capaciteitsmodus.
LET OP:
Indien de test leidt tot vervanging van de drukschakelaar moet 
het koudemiddel worden afgepompt. Deze drukschakelaars zijn 
niet op automatische ventielen (Schraeder type) gemonteerd.
Ten minste eenmaal per jaar, visueel de beveiligingen 
(kleppen, drukschakelaars) inspecteren.
Als de unit is opgesteld in een vochtige omgeving, dan 
moeten ze vaker worden gecontroleerd.
Voer regelmatig een lektest uit en repareer eventuele lekken 
onmiddellijk. Controleer regelmatig dat de trillingsniveaus 
nog acceptabel zijn en niet veel hoger dan die bij de 
inbedrijfstelling golden.
Breng, vóór opening van een koudemiddelcircuit, het 
koudemiddel over in speciaal hiervoor bestemde flessen en 
raadpleeg de manometers.
Vervang, na een storing in de apparatuur, het koudemiddel 
in overeenstemming met een procedure zoals beschreven 
in NF E29-795, of laat het koudemiddel analyseren door een 
gespecialiseerd laboratorium.
Indien het koudemiddelcircuit open blijft na interventie 
(zoals een componentvervanging, enz.):

 ● Dicht de openingen af als de duur korter is dan een dag.
 ● Als het langer dan een dag duurt, vul het circuit met 

zuurstofvrije stikstof (inertie principe).
Het doel is om het binnendringen van vocht en de 
resulterende corrosie voorkomen.

1.2.4. Veiligheidsinstructies voor reparaties

Alle componenten van de installatie moeten goed worden 
onderhouden om schade en lichamelijk letsel te voorkomen. 
Storingen en lekkages moeten onmiddellijk worden verholpen. 
De verantwoordelijke technicus draagt de verantwoor-delijkheid 
voor onmiddellijk herstel van de storing. Na elke reparatie 
van de unit moet de werking worden gecontroleerd van alle 
veiligheidsorganen en moeten alle tijdens de werking gemeten 
parameters genoteerd worden.

Volg de voorschriften en aanbevelingen in de veiligheidsrichtlijnen 
voor apparaten en HVAC-installaties, zoals: EN 378, ISO 5149, enz.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden 
vervangen door de fabrikant, zijn servicemonteur of 
gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te 
voorkomen.

EXPLOSIEGEVAAR  

Gebruik tijdens een lektest voor het zuiveren van leidingen 
of voor het onder druk zetten van een machine nooit lucht 
of gas met zuurstof. Luchtmengsels of gassen met zuurstof 
die onder druk staan kunnen een explosie veroorzaken. 
Zuurstof reageert heftig met olie en vet.
Gebruik uitsluitend droge stikstof voor lektests, met indien 
nodig een geschikt traceergas.
Niet naleven van de bovengenoemde instructies kan 
ernstige of zelfs dodelijke gevolgen hebben en de installatie 
beschadigen.
Overschrijd nooit de opgegeven maximum bedrijfsdrukken. 
Controleer de maximum toelaatbare hoge en lage testdrukken 
die in deze handleiding of op de kenplaat van de unit staan.
Een koudemiddelleiding of vat mag nooit worden gelast of 
doorgebrand voordat alle koudemiddel (vloeistof en damp) 
en de olie uit de warmtepomp zijn verwijderd. Dampsporen 
moeten worden verwijderd met droge stikstof en de ruimte 
moet goed worden geventileerd. Wanneer koudemiddel 
in contact komt met open vuur kunnen er giftige gassen 
ontstaan.
De nodige beveiligingsapparatuur moet beschikbaar zijn 
en de geschikte brandblussers voor het systeem en het 
gebruikte type koudemiddel moeten binnen handbereik zijn.
Koudemiddel mag niet worden overgeheveld.
Vermijd dat koudemiddel in contact komt met de huid en 
ogen. Draag een veiligheidsbril en werkhandschoenen. 
Krijgt u toch koudemiddel op de huid, was dit dan direct af 
met water en zeep. Als er koudemiddel in de ogen komt dan 
moeten de ogen onmiddellijk gespoeld worden met water. 
Raadpleeg direct een arts.
De onbedoelde uitstoot van het koudemiddel als gevolg van 
kleine lekkages of significante lozingen bij een breuk van 
een pijp of een onverwachte vrijlating uit een overdrukventiel 
kan bevriezingsverschijnselen en brandwonden bij het 
personeel veroorzaken. Negeer dergelijke verwondingen 
niet. Installateurs, eigenaren en vooral servicetechnici voor 
deze units moeten:

 - Een arts raadplegen voor de behandeling van 
dergelijke verwondingen.

 - Toegang hebben tot een EHBO-kit, in het bijzonder 
voor de behandeling van verwondingen aan de ogen.

Wij raden aan om norm EN 378-3 bijlage 3 en ISO 5149 toe 
te passen.

Stappen Tabel Par. Aanduiding 1 Aanduiding 2 Beschrijving Bereik Standaard Vb. Apparaat
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T
321 Quick Test aan Ga naar de Quick testmodus 0 tot 1 0 1 -

323 Capaciteitsmodus

0 =  Capaciteit uit
1 =  Capaciteitsmeting koelen (stel frequentie in met _RAT_FRQ-parameter)
2 =  Capaciteitsmeting verwarmen (stel frequentie in met _RAT_FRQ-parameter)
3 =  Helling koelen (_RAT_FRQ correspondeert met de wijzigingssnelheid Hz/min, helling omhoog 

indien positief, helling omlaag indien negatief).
4 =  Helling verwarmen (_RAT_FRQ correspondeert met de wijzigingssnelheid Hz/min, helling 

omhoog indien positief, helling omlaag indien negatief).
Opmerking:  De capaciteitsmodus is bestemd voor testdoeleinden (laboratoriumtests, enz.). Als de 

capaciteitsmodus actief is, negeert de regeling het waterregelpunt. 
De pomp draait geforceerd tijdens de capaciteitsmodus.

0 tot 4 0 0 -

322 Test van de 
hogedrukschakelaar

0 = HD-test uit
1 = HD-test gevraagd
2 = HD-test bezig
3 = HD-test OK
4 = HD-test mislukt door onderbreking
5 = HD-test mislukt door storing stromingschakelaar
6 = HD-test mislukt door lage watertemperatuur
7 = HD-test mislukt door storing inverter
8 = HD-test mislukt door hoge TL-temperatuur

0 tot 8 0 1 -

Wacht tot de test van de hogedrukschakelaar is voltooid: als [P322] = 3

321 Quick Test aan Als de test van de hogedrukschakelaar is voltooid, verlaat dan de quick test modus 0 tot 1 0 0 -
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Gebruik nooit vuur of stoom om een koudemiddelcircuit te 
verwarmen. Er kan dan gevaarlijke overdruk ontstaan.
Bij het verwijderen en opslaan van koudemiddel moeten de 
van toepassing zijnde voorschriften worden gevolgd. Deze 
voorschriften voor het conditioneren en terugwinnen van 
HFK’s onder optimale kwaliteitscondities voor de producten 
en optimale veiligheidscondities voor personen, goederen en 
het milieu worden beschreven in norm NF E29-795. Het is niet 
noodzakelijk modificaties aan de unit uit te voeren om aftap- en 
bijvulaansluitingen voor koudemiddel en olie toe te voegen. 
Bij modificaties varvalt de productverantwoordelijkheid van de 
fabrikant.
Zie de officiële maatschetsen van de units.
Wegwerp cilinders mogen nooit worden hergebruikt of opnieuw 
gevuld. Wanneer de cilinders leeg zijn, evacueer de resterende 
gasdruk, draai de kop los, en schroef de klepsteel los en gooi 
hem weg. Niet verbranden!
Verwijder nooit bevestigingsmateriaal, componenten, etc. 
terwijl de machine onder druk of in werking is. Zorg dat 
de overdruk op 0 kPa ligt en de unit is uitgeschakeld en 
spanningloos is gemaakt alvorens het koudemiddelcircuit 
te openen.
Probeer niet om ontlastkleppen te repareren wanneer 
corrosie of vervuiling (roest, vuil, schilfers etc.) in het 
klephuis of het mechanisme is aangetroffen. Vervang de 
klep. Monteer veerveiligheden niet in serie of achterstevoren.
LET OP:
Over de unit, of delen ervan, mag niet worden gelopen. Ook 
mogen er gaan zware voorwerpen op worden geplaatst.
Stap niet op de koudemiddelleidingen. Componenten en 
leidingwerk moeten regelmatig worden gecontroleerd en 
indien nodig gerepareerd of vervangen.
Klim niet op een machine. Gebroken leidingen gaan zwiepen 
en kunnen dan persoonlijk letsel veroorzaken.
Gebruik hulpmiddelen (kraan,takel, lift enz.) bij het 
transporteren, hijsen en plaatsen van zware componenten. 
Gebruik deze hulpmiddelen ook als er gevaar bestaat dat u 
uitglijdt of uw evenwicht verliest, zelfs wanneer onderdelen 
licht zijn.
Gebruik voor het repareren of vervangen van onderdelen alleen 
originele reserveonderdelen. Raadpleeg de onderdelenlijst die 
overeenkomt met de voorschriften van de originele apparatuur.
Laat watercircuits met industriële brijn niet leeglopen zonder 
eerst de plaatselijke technische dienst of bevoegde instantie 
te informeren.
Sluit de waterintrede en uittredeafsluiters en ontlucht 
het watercircuit alvorens werkzaamheden aan de 
componenten in het circuit uit te voeren (gaasfilter, pomp, 
stromingsschakelaar enz.).
Controleer regelmatig alle kleppen, hulpstukken en leidingen 
van koudemiddelcircuits en waterzijdige circuits op corrosie 
en lekkage.
Draag gehoorbeschermers bij het uitvoeren van 
werkzaamheden in de buurt van een draaiend apparaat.
Zorg er altijd voor dat u het juiste koudemiddel gebruikt voor 
het opnieuw vullen van het apparaat.
Het aanvullen van een koudemiddel anders dan het 
oorspronkelijke vullingtype (R-410A) koudemiddel zal een 
verstoorde werking hebben en kan zelfs leiden tot onherstelbare 
schade aan de compressoren. De compressoren werken met 
R-410A en zijn gevuld met asyntheticpolyol-ester olie.
Voor alle werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit, moet 
de volledige koudemiddelvulling worden teruggewonnen.

1.3 - Controles vooraf

 Controleren van de zending:
• Inspecteer de unit op schade of ontbrekende onderdelen. 

Stel het transportbedrijf direct aansprakelijk als schade wordt 
geconstateerd of als de zending onvolledig is.

• Controleer of het ontvangen apparaat het apparaat is dat u 
hebt besteld. Controleer of de gegevens van de naamplaat 
overeenkomen met die van de bestelling.

• De kenplaat is op twee plaatsen op de unit aangebracht:
 - aan de buitenkant, op een van de zijkanten 
 - aan de binnenkant.

• Op de kenplaat van de unit moet de volgende informatie zijn 
vermeld:
 - Typenummer - grootte
 - CE-markering
 - Serienummer
 - Productiejaar, druk- en lekdichtheidstestdatum
 - Vloeistof welke wordt getransporteerd
 - Gebruikt koudemiddel
 - Koudemiddelvulling per circuit
 - PS: Min./max. toegestane druk (hoge- en lagedrukzijde)
 - TS: Min./max. toegestane temperatuur (hoge- en lagedruk 

zijde)
 - Uitschakeldruk van drukschakelaar
 - Lektestdruk van de unit
 - Spanning, frequentie, aantal fasen
 - Maximum opgenomen stroom
 - Max. opgenomen vermogen
 - Nettogewicht van de unit

• Controleer of alle opties compleet en onbeschadigd zijn 
meegeleverd.

Gedurende de gehele levensduur van de unit moet hij 
periodiek worden gecontroleerd om er zeker van te zijn 
dat hij niet is beschadigd door schokken (hanteren van 
accessoires, gereedschappen etc.). Zo nodig moeten de 
beschadigde onderdelen worden gerepareerd of vervangen. 
Zie ook hoofdstuk §5. Onderhoud.
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1.4 - Afmetingen en vrije ruimte voor EREBA 17-21 T/HT-apparaten

1.4.1 - Afmetingen en plaats van de wateraansluitingen

3

1

2

4

1- Waterintrede

2- Wateruittrede

3- Uitgang overstortventiel

4 - Elektrische verbindingen
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1.4.2 - Gebruikersinterface en hoofdschakelaar

  

1.4.3 - Benodigde vrije ruimte voor een correct luchtdebiet 

De afbeelding toont de minimale afstanden tot de muur om een correct luchtdebiet op de luchtwarmtewisselaar* te garanderen.

200 mm

300 mm

200 mm 400 mm

700 mm

700 mm

200 mm

300 mm

400 mm400 mm400 mm200 mm

* Houd rekening met de verschillende onderhoudswerkzaamheden alvorens de unit te plaatsen (toegang tot de verschillende onderdelen/opening van het paneel/vervangen 
van onderdelen enz.)

Onderhoudspaneel Onderbreker
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1.5 - Technische gegevens en elektrische gegevens van EREBA T/HT-apparaten

1.5.1 - Technische gegevens EREBA 17-21 T

EREBA T 17 21

Geluidsniveaus
Standaard unit
Geluidsvermogenniveau** dB(A) 71 74
Geluidsdrukniveau op 10 m*** dB(A) 40 43
Afmetingen
Lengte mm 1141 1141
Breedte mm 584 584
Hoogte mm 1579 1579
Bedrijfsgewicht*
Standaard unit kg 168,9 176,9
Compressoren Roterende compressor 1 1
Koudemiddel R410A
Vulling * kg 6,25 6,25
Capaciteitsregeling
Minimum capaciteit ****** % 33% 41%
Luchtwarmtewisselaar Koperen buizen met ribbels, aluminium lamellen
Ventilatoren Axiaal type
Aantal 2 2
Max. luchthoeveelheid l/s 2000 2400
Maximum rotatiesnelheid omw./

sec.
14 16

Waterwarmtewisselaar Gesoldeerde platenwarmtewisselaar
Waterinhoud l 1,52 1,9
Hydromodule Laadpomp, overdrukventiel, stromingschakelaar, expansievat
Laadpomp Centrifugale pomp (toerengeregeld)
Inhoud expansievat l 8 8
Max. bedrijfsdruk waterzijdig met hydromodule**** kPa 300 300
Wateraansluitingen
Intredediameter (BSP GAS) inch 1-1/4 1-1/4
Uittredediameter (BSP GAS) inch 1 1
Lakkleur chassis Kleurcode: RAL 7035 RAL 7035

*  Waarden zijn alleen ter indicatie. Raadpleeg de kenplaat van de unit.
**  In dB ref=10-12 W, (A) gewogen. Opgegeven geluidsemissiewaarden zijn in overeenstemming met ISO 4871 (met een bijbehorende tolerantie van +/-3dB(A)). Gemeten 

volgens ISO 9614-1 en gecertificeerd door Eurovent.
***  In dB ref 20 μPa, (A) gewogen. Opgegeven geluidsemissiewaarden zijn in overeenstemming met ISO 4871 (met een bijbehorende tolerantie van +/-3dB(A)). Ter informatie, 

berekend op basis van het geluidsvermogenniveau Lw(A).
****   Min. waterzijdige bedrijfsdruk met toerengeregelde hydromodule is 40 kPa.
******  Koeling Eurovent-conditie
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1.5.2 - Technische gegevens EREBA 17-21 HT

EREBA HT 17 21

Geluidsniveaus
Standaard unit
Geluidsvermogenniveau** dB(A) 71 74
Geluidsdrukniveau op 10 m*** dB(A) 40 43
Afmetingen
Lengte mm 1141 1141
Breedte mm 584 584
Hoogte mm 1579 1579
Bedrijfsgewicht*
Standaard unit kg 190,9 199,4
Compressoren Roterende compressor 1 1
Koudemiddel R410A
Vulling * kg 8 8
Capaciteitsregeling
Minimum capaciteit ****** % 33% 41%
Luchtwarmtewisselaar Koperen buizen met ribbels, aluminium lamellen
Ventilatoren Axiaal type
Aantal 2 2
Max. luchthoeveelheid l/s 2000 2400
Maximum rotatiesnelheid omw./

sec.
14 16

Waterwarmtewisselaar Gesoldeerde platenwarmtewisselaar
Waterinhoud l 1,52 1,9
Hydromodule Laadpomp, overdrukventiel, stromingschakelaar, expansievat
Laadpomp Centrifugale pomp (toerengeregeld)
Inhoud expansievat l 8 8
Max. bedrijfsdruk waterzijdig met hydromodule**** kPa 300 300
Wateraansluitingen
Intredediameter (BSP GAS) inch 1-1/4 1-1/4
Uittredediameter (BSP GAS) inch 1 1
Lakkleur chassis Kleurcode: RAL 7035 RAL 7035

*  Waarden zijn alleen ter indicatie. Raadpleeg de kenplaat van de unit.
**  In dB ref=10-12 W, (A) gewogen. Opgegeven geluidsemissiewaarden zijn in overeenstemming met ISO 4871 (met een bijbehorende tolerantie van +/-3dB(A)). Gemeten 

volgens ISO 9614-1 en gecertificeerd door Eurovent.
***  In dB ref 20 μPa, (A) gewogen. Opgegeven geluidsemissiewaarden zijn in overeenstemming met ISO 4871 (met een bijbehorende tolerantie van +/-3dB(A)). Ter informatie, 

berekend op basis van het geluidsvermogenniveau Lw(A).
****   Min. waterzijdige bedrijfsdruk met toerengeregelde hydromodule is 40 kPa.
******  Koeling Eurovent-conditie

1.5.3 - Technische gegevens EREBA 17-21 T/HT

EREBA T / HT (alle opties) 17 21

Hoofdstroom
Elektrische voeding V-F-Hz 400-3+N-50 400-3+N-50
Netspanningslimieten V 360-440 360-440
Stuurstroom 24 V AC via interne transformator
Nominale opgenomen stroom unit (Un) * A 12,5 14,3
Maximum opgenomen vermogen unit (Un)** kW 10,8 12,4
Cos Phi apparaat, bij maximale capaciteit** 0,93 0,93
Maximum opgenomen stroom unit (Un-10%)*** A 18,5 21,2
Maximum opgenomen stroom unit (Un)**** A 16,7 19,2
Max. aanloopstroom, standaardunit † A Niet van toepassing (minder dan de bedrijfsstroom)

*  Standaard Eurovent-condities (intrede-/uittredetemperatuur verdamper = 12°C / 7°C, buitenluchttemperatuur = 35°C).
**  Opgenomen vermogen, compressoren en ventilatoren, bij bedrijfsgrenzen van het apparaat (verzadigde zuigtemperatuur 15°C, verzadigde condensatietemperatuur 

68,3 °C) en nominaalspanning van 400 V (gegevens op de kenplaat van het apparaat).
***  Maximale bedrijfsstroom unit bij maximaal opgenomen vermogen en 360 V.
****   Maximale bedrijfsstroom unit bij maximaal opgenomen vermogen en 400 V (aangegeven op de kenplaat van de unit).
†  Maximale directe aanloopstroom bij maximale bedrijfslimieten (maximale bedrijfsstroom van de kleinste compressor(en) + ventilatorstroom + aanloopstroom van de 

grootste compressor).
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1.6 Opties en accessoires

1.6.1 Opties en accessoires tabellen

Opties Referentie Beschrijving Voordelen Gebruik

Italcoat batterijbescherming op aanvraag Lamellen van voorbehandeld aluminium 
(polyurethaan en epoxy)

Verbeterde corrosiebestendigheid, aanbevolen voor zilte 
milieus EREBA 17-21 T/HT

Accessoires Referentie Omschrijving Voordelen Gebruik

Hydraulische leidingen 7187604
Leidingen worden gebruikt voor de 
ontkoppeling van hydraulische circuits en de 
apparaten

Verlaagt de trillingsoverdracht naar de hydraulische 
installatie EREBA 17-21 T/HT

Rubberen demper 7480965
De demper die is geïnstalleerd onder 
het apparaat om de trillingsoverdracht te 
voorkomen

Verlaagt de trillingsoverdracht EREBA 17-21 T/HT

Thermische uitschakeling van 
vloerverwarming 7274278 Bescherming van vloerverwarming Verlaagt het risico op schade aan de vloerverwarming EREBA 17-21 HT

Back-upverwarmingselement 
9kW 7148642 Elektrisch back-upsysteem

Eenvoudige en snelle installatie, getrapt vermogen, 
geïntegreerde hydraulische beveiligingen 
(wateroverdrukventiel, automatische ontluchting)

EREBA 17-21 HT

Back-upverwarmingselement 9kW 
voor buffertank 7221389 Elektrisch back-upsysteem Eenvoudige en snelle installatie binnenin de buffertank EREBA17-21 HT

Buffertank 100 liter 7328744 Buffertank is beschikbaar om 
installiebeperkingen op te heffen

Verminder het in- en uitschakelen van het apparaat 
zodat de betrouwbaarheid wordt vergroot, zorg voor een 
hydraulische scheiding om de regeling van het waterdebiet 
en de watertemperatuur in het systeem te verbeteren en 
verhoog de thermische inertie tijdens het ontdooien en de 
werking in het optietype

EREBA 17-21 T/HT

Buffertank 200 liter 7328747 Buffertank is beschikbaar om 
installiebeperkingen op te heffen

Verminder het in- en uitschakelen van het apparaat 
zodat de betrouwbaarheid wordt vergroot, zorg voor een 
hydraulische scheiding om de regeling van het waterdebiet 
en de watertemperatuur in het systeem te verbeteren 
en verhoog ten slotte de thermische inertie tijdens het 
ontdooien en de werking in het optietype

EREBA 17-21 T/HT

Master / Slave tot max. 4 units 
opnemer 7484985

Unit voorzien van extra, op het werk aan te 
leggen, wateruittrede temperatuuropnemer, 
voor master/slave bedrijf van twee tot vier 
parallel aangesloten units

Geoptimaliseerde werking van twee parallel geschakelde 
koelmachines met gebalanceerde draaiuren EREBA 17-21 T/HT

Warmwatertank van sanitair 
300 liter 7385910 Tank die is ontworpen om te voldoen aan de 

producties van warm water van het sanitair
Eenvoudige en snelle installatie, geïsoleerde tank om 
warmteverlies te verminderen EREBA 17-21 HT

Beheeropnemer voor warm water 
van sanitair en driewegklep 7411357

Opnemer voor het beheren van het water 
setpunt in de tank voor de productie van 
sanitaire warm water

Nuttig voor de productie van sanitair warm water EREBA 17-21 HT

Beheeropnemer voor 
zwembadverwarming en 
driewegklep

7111122
Opnemer die het watersetpunt dat voor 
zwembadverwarming wordt gebruikt, kan 
beheren

Nuttig voor de verwarmingsproductie voor het zwembad EREBA 17-21 HT

Warmtewisselaar van 
zwembadverwarming 7268481 Essentiële onderdelen om de goede werking 

van de zwembadverwarming te garanderen
Titanium warmtewisselaarplaten, verwijderbaar, eenvoudig 
onderhoud EREBA 17-21 HT

Bedieningspaneel op afstand Standaard Op afstand geïnstalleerd bedieningspaneel
Regeling op afstand van de koelmachine/warmtepomp met 
kamertemperatuuropnemer voor het verschuiven van het 
waterregelpunt. Configuratie van de unit is mogelijk op locatie.

EREBA 17-21 T/HT

Extra buitentemperatuursensor 7484983 Extra buitentemperatuursensor Betere meting van der buitentemperatuur EREBA 17-21 T/HT
Kit voor watervulling 7013877 Systeem voor het vullen van het watercircuit Gemakkelijk te vullen watercircuit EREBA 17-21 T/HT

DUO-hydromodule (voor 
vloerverwarming < 11 kW) 3911008

Met deze hydromodule kunnen twee 
verschillende verwarmingselementen worden 
beheerd (bijv.: vloerverwarming en radiatoren)

Eenvoudige en snelle installatie, onafhankelijke 
geïntegreerde regeling EREBA 17-21 T/HT
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2.1 - Algemeen

Voor de installatie van een EREBA 17-21 T/HT-apparaat zijn de volgende stappen noodzakelijk:

1.  Plaats het apparaat

2.  Maak hydraulische verbindingen om het systeem te vullen met water of brijnvloeistof

3.  Maak elektrische verbindingen

4.  Controleer op waterlekkages en controleer de regeling van het waterdebiet

5.  Stel het apparaat ten slotte in bedrijf

2.2 - Transport en plaatsen van de unit

2.2.1 - Verplaatsen

Zie §1.2.1 - Veiligheidsinstructies voor montage.

Afbeelding 1: transportconfiguratie

Afbeelding 2: losconfiguratie

Afbeelding 3: installatieconfiguratie
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2.2.2 - Plaatsen van de unit

In het geval de machine is opgesteld op een verhoging moet deze gemakkelijk toegankelijk zijn voor onderhoud.

Raadpleeg altijd § 1.4. ‘Afmetingen en benodigde vrije ruimte’ om er zeker van te zijn dat er voldoende ruimte is voor 
alle aansluitingen en voor onderhoudswerkzaamheden. Zie voor zwaartepunten, de plaats van de bevestigingsgaten en 
de gewichtsverdeling de met de unit meegeleverde officiële maatschetsen. Voor standaard units is bestendigheid tegen 
aardbevingen niet geverifieerd.

Voor normale toepassingen van deze units is geen aardbevingsbestendigheid vereist. Bestendigheid tegen aardbevingen 
is niet geverifieerd.

LET OP:
Breng de hijsstroppen alleen aan op de aangegeven hijspunten (zie afbeelding 2 voor het lossen van de unit en afbeelding 
3 voor het verplaatsen van de unit naar zijn definitieve positie).

Controleer voordat het apparaat wordt geplaatst of:
• de gebouwconstructie sterk genoeg is om het gewicht van de unit te dragen.
• als de unit moet werken als warmtepomp in temperaturen onder 0°C deze ten minste 300 mm boven de vloer moet staan. Dit is 

nodig op ijsvorming op het frame van de unit te voorkomen en ook om een correcte werking van de unit mogelijk te maken op 
plaatsen waar de sneeuw deze hoogte misschien kan bereiken.

• het oppervlak waterpas, vlak en niet beschadigd is. De unit moet op de X en Y assen waterpas worden geplaatst.
• er voldoende vrije ruimte is voor een onbelemmerde luchtuittrede en voor onderhoud (zie de maatschetsen)..
• er voldoende ondersteuningspunten zijn en dat deze zich op de juiste plaatsen bevinden.
• de locatie niet onder water kan komen te staan.
• wanneer zware sneeuwval kan optreden en lange perioden van temperaturen onder nul normaal zijn, de unit zo hoog is geplaatst 

dat sneeuw er zich niet tegen kan ophopen. Bij hoge windsnelheden kan het plaatsen van windbaffles uitkomst brengen. Deze 
mogen de luchtintrede uiteraard niet belemmeren.

LET OP:
Controleer, voordat de unit naar de plaats van opstelling worden gehesen, dat alle panelen goed zijn bevestigd. De unit 
moet voorzichtig worden gehesen en rustig worden neergezet. Door kantelen of stoten kan de unit beschadigen en minder 
goed werken.

Als de EREBA T/HT-apparaten worden opgehesen met hijsstroppen, raden wij aan de batterijen te beschermen tegen indrukken als 
een apparaat wordt verplaatst. Gebruik balken of een spreider om de hijsstroppen boven het apparaat te spreiden. De unit mag niet 
méér dan 15° overhellen.

LET OP:
Oefen nooit druk uit op de panelen van de omkasting. Alleen de onderkant van het frame van de unit is ontworpen om 
dergelijke spanningen te weerstand. Als een unit een hydromodule heeft, moeten de leidingen van de hydromodule en 
de pomp zo gemonteerd worden dat zij niet aan mechanische spanningen blootstaan. De leidingen van de hydromodule 
moeten zo worden gemonteerd dat de pomp niet het gewicht van de leidingen draagt.
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2.2.3 - Verwijderen van het paneel van de unit

Het paneel kan worden verwijderd zodat de binnenkant van de unit toegankelijk is (koudemiddel onderdelen/elektrische onderdelen). 
Dit moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Afbeelding 4: voorpaneel verwijderen

Afbeelding 5: rechterpaneel verwijderen

2 - INSTALLATIE VAN DE UNIT

2.2.4 - Controles voorafgaand aan de inbedrijfstelling
Vóór de opstart van het koelsysteem moet de gehele 
installatie, inclusief het koelsysteem worden vergeleken met de 
installatietekeningen, maatschetsen, systeem leidingwerk en 
instrumentatie tekeningen en de elektrische schema’s.
Houd u tijdens deze controles aan de nationale verordeningen. 
Raadpleeg de norm EN 378 ISO5149 als volgt indien de nationale 
voorschriften geen details bevatten:
Externe visuele installatiecontroles:
• Zorg ervoor dat de machine is gevuld met koudemiddel. 

Controleer op de kenplaat van de unit of het ‘getransporteerde 
medium’ R-410A is en geen stikstof.

• Vergelijk de totale installatie met de koelsysteem- en 
elektrische schema’s.

• Controleer of alle onderdelen voldoen aan de 
ontwerpspecificaties.

• Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen en documenten 
die verstrekt zijn door de fabrikant (maatschetsen, leidingen- 
en instrumentenschema (PID), verklaringen, enz.) om te 
voldoen aan de voorschriften, aanwezig zijn.

• Controleer of alle beveiligingen en milieubeschermende 
voorzieningen en maatregelen, die door de fabrikant zijn geleverd 
om te voldoen aan de regelgeving, aanwezig en in orde zijn.

• Verifieer dat alle documenten voor drukvaten, certificaten, 
naamplaten, dossiers, handleidingen, verstrekt door de fabrikant 
om te voldoen aan de voorschriften, aanwezig zijn.

• Controleer of de toegangsroute tot het apparaat en de 
vluchtwegen vrij zijn.

• Verifieer de instructies en richtlijnen ter voorkoming van het 
opzettelijk verwijderen van koudemiddelgassen.

• Controleer de montage van de aansluitingen.
• Controleer de steunen en bevestigingsmiddelen (materialen, 

ligging en aansluiting).
• Controleer de kwaliteit van lassen en andere verbindingen.
• Controleer de bescherming tegen mechanische beschadigingen.
• Controleer de bescherming tegen warmte.
• Controleer de bescherming van bewegende delen.
• Controleer de toegankelijkheid voor onderhoud of reparaties en 

voor het controleren van de leidingen.
• Controleer de status van de ventielen.
• Controleer de kwaliteit van de warmte-isolatie en de 

dampschermen.
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2.3 - Waterleiding aansluitingen

Zie de met de warmtewisselaar meegeleverde maatschetsen 
voor de grootte en plaats van alle waterintrede- en uittrede 
aansluitingen. De waterleidingen mogen geen radiale of 
axiale torsie op de warmtewisselaars uitoefenen of trillingen 
overbrengen op het leidingwerk of het gebouw.

De kwaliteit van het toevoerwater moet worden geanalyseerd. 
Zo nodig kan het water worden voorbehandeld of kunnen filters, 
regelapparatuur, uitschakel- en aftapventielen worden ingebouwd 
om corrosie (bijvoorbeeld: schade aan de bescherming van het 
leidingoppervlak als de vloeistof is verontreinigd)., verstopping 
en beschadiging van de pomponderdelen te voorkomen.

Controleer vóór de inbedrijfstelling dat de warmtewisselaar 
geschikt is voor de materialen en de coating van het watercircuit.

Controleer, in geval van toevoeging van additieven of andere 
vloeistoffen anders dan die door de fabrikant worden aanbevolen, 
dat de vloeistoffen niet als gassen worden beschouwd, en dat ze 
behoren tot klasse 2, zoals gedefinieerd in richtlijn 97/23/EG.

Aanbevelingen voor warmtewisselaar vloeistoffen:
• Geen NH4+ ionen in het water, deze zijn namelijk zeer 

schadelijk voor koper. Dit is een van de bepalende factoren 
voor de levensduur van koperen leidingen. Zelfs door enkele 
tienden ppm wordt het koper in de loop der tijd ernstig 
gecorrodeerd.

• • Cl- ionen zijn schadelijk voor koper met het risico van 
perforaties als gevolg van corrosie. Indien mogelijk onder 10 
mg/l houden.

• SO4
2- Sulfaationen kunnen perforatie door corrosie 

veroorzaken als hun concentratie hoger is dan 30 mg/l.
• Geen fluorionen (<0,1 ppm).
• Er mogen geen Fe2+ en Fe3+ ionen met aanzienlijke gehaltes 

opgeloste zuurstof aanwezig zijn. Opgelost ijzer < 5 ppm met 
opgeloste zuurstof < 5 ppm.

• Opgeloste silicone: silicone is een zuurelement van water en 
kan ook tot corrosie leiden. Gehalte < 1 mg/l.

• Waterhardheid: >0,5 mmol/l. De aanbevolen waarde ligt 
tussen 1 en 2,5 mmol/l. Dit vergemakkelijkt kalkafzetting 
die de corrosie van koper kan beperken. Te hoge waarden 
kunnen in de loop der tijd leiden tot verstopping van de 
leidingen. Een totale alkalimetrititer (TAC) onder 100 is 
wenselijk.

• Opgeloste zuurstof: vermijd plotselinge wijzigingen in het 
zuurstofgehalte in het water. Het is net zo schadelijk 
om zuurstof aan het water te onttrekken door het te 
mengen met inert gas als teveel zuurstof toe te voeren 
door het te mengen met pure zuurstof. Het verstoren 
van de zuurstoftoevoercondities leidt tot destabilisatie van 
koperhydroxiden en vergroting van deeltjes.

• Elektrische geleidbaarheid: 0,001-0,06 S/m (10-600 µS/cm).
• pH: ideale situatie pH neutraal bij 20-25°C (7 < pH < 8).

LET OP:
Vullen, bijvullen of aftappen van het watercircuit mag 
alleen worden uitgevoed door gekwalificeerd personeel 
met behulp van ontluchters en materialen die geschikt zijn 
voor het product. Benodigdheden voor het vullen van het 
watercircuit zijn niet meegeleverd. 

Het vullen en verwijderen van warmteoverdrachtsvloeistoffen 
moet gebeuren met inrichtingen die door de installateur in 
het watercircuit moeten worden opgenomen. Gebruik de 
warmtewisselaars van het apparaat nooit voor het toevoegen 
van warmteoverdrachtsvloeistof.

LET OP:
Het gebruik van units in een open systeem is verboden.

2.3.1 - Voorzorgsmaatregelen en aanbevelingen

Bij het ontwerp van het watercircuit moet er rekening mee 
worden gehouden dat er zo min mogelijk bochten en horizontale 
leidingen op verschillende niveaus voorkomen. Hieronder zijn de 
belangrijkste punten die moeten worden gecontroleerd voor de 
aansluiting.
• Houd u aan de waterintrede- en uittredeaansluitingen op de 

unit.
• Monteer handbediende of automatische ontluchtingsafsluiters 

op alle hoge punten in het circuit.
• Gebruik een drukbegrenzer om de druk in het/de 

circuit(s) te handhaven en monteer een overdrukventiel 
en een expansievat. Units met hydromodule hebben een 
overdrukventiel en een expansievat (indien de optie is 
gekozen).

• Monteer thermometers de waterintrede- en uittredeleidingen.
• Monteer aftapkranen op alle lage punten om het gehele 

circuit te kunnen aftappen.
• Monteer stopkranen bij de waterintrede- en uittredeleidingen.
• Gebruik flexibele verbindingen om trillingoverdracht te 

reduceren.
• Isoleer alle leidingen na het testen op lekkage, zowel om 

warmteverlies te beperken als om condensatie te voorkomen.
• Omwikkel de isolatie met een druppelvanger.
• Indien de uitwendige waterleidingen buiten de unit door een 

omgeving lopen waar temperaturen beneden 0 °C kunnen 
voorkomen, dan moeten ze tegen vorst worden beschermd 
(antivriesoplossing of verwarmingslinten).

• Het gebruik van verschillende metalen in hydraulische 
leidingen kan elektrolytische koppels en tengevolge daarvan 
corrosie doen ontstaan. Controleer dan of het nodig is om 
opofferingsanodes te installeren.

De platenwarmtewisselaar kan bij het eerste opstarten 
van unit snel dichtslibben, doordat deze de filterfunctie 
overneemt. De goede werking van de unit wordt hoerdoor 
belemmerd (minder waterdebiet door groter drukverlies).

Apparaten met een hydromodule zijn voorzien van een 
gaasfilter.

Breng geen grote statische of dynamische druk in het 
circuit van de warmtewisselaar (ten opzichte van de 
ontwerpbedrijfsdrukken).

De producten die eventueel worden gebruikt voor de warmte-
isolatie van de vaten bij het aansluiten van de waterleidingen 
moeten chemisch neutraal zijn ten opzichte van de materialen 
en coatings waarop zij worden aangebracht. Dit is ook het 
geval voor de originele producten van de fabrikant.
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2.3.2 - Algemeen

Voor de details over de diameters van de verbindingen verwijzen wij naar §1.5.1 Technische gegevens EREBA 17-21 T en §1.5.2 
Technische gegevens EREBA 17-21 HT. Maar een hydraulische connector is beschikbaar binnenin het apparaat zoals wordt 
weergegeven in afbeelding 7 zodat de uittrede en intrede dezelfde afmeting hebben.

Afbeelding 6: waterverbinding met apparaat 

Afbeelding 7: Reductieconnector

Wateruittrede

Waterintrede
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2.3.3 - Minimum actieve systeeminhoud

Het minimum actieve watervolume, in liters, wordt berekend met 
de volgende formule:

Volume (l) = CAP (kW) x N

Hierin is CAP het nominale koelingsvermogen bij nominale 
bedrijfscondities.

Toepassing N

Airconditioning 3,5

Verwarming of sanitair warm water toepassing 6

Industriële proceskoeling Zie onderstaande opmerking

Opmerking:  Voor industriële proceskoeling, waar een grote stabiliteit van de water- 
temperatuur essentieel is, moeten bovenstaande waarden worden 
verhoogd.  
We raden aan om het advies van de fabriek in te winnen voor deze specifieke 
toepassingen.

Dit volume is vereist om een stabiele temperatuur en 
nauwkeurigheid te bereiken. Om dit volume te bereiken, kan het 
nodig zijn een buffervat aan het circuit toe te voegen. Dit vat moet 
zijn voorzien van schermen om vermenging van de vloeistof 
(water of brijn) te bevorderen. Zie onderstaande voorbeelden.

Fout

Fout

Goed

Goed
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2.3.4 - Maximum actieve systeeminhoud

Apparaten met een hydromodule hebben een ingebouwd expansievat dat het actieve watersysteemvolume beperkt. In de tabel 
hieronder staat het maximum systeemvolume voor zuiver water of ethyleenglycol met verschillende concentraties.

Als het totale systeemvolume groter is dan onderstaande waarden, moet de installateur een extra expansievat monteren, dat geschikt 
is voor het extra volume.

Maximum systeemvolume (L)
EREBA 17-21 T/HT

Statische druk (bar) 1,5 3
Vers water 200 50
Ethyleenglycol 10% 150 28
Ethyleenglycol 20% 110 28
Ethyleenglycol 30% 90 23
Ethyleenglycol 40% 76 19

2.3.5 - Apparaat met hydromodule

Afbeelding 8: principeschema van het watercircuit met hydromodule 17-21 kW

T

T

12

1111

10
9

8

6

51

4
7

20

20

22

21

2 16

16
17

14

13

13
15

15

18

23

Buffer
tank

Verklaring:  

HYDRAULISCHE COMPONENTEN SYSTEEMCOMPONENTEN 
1 Gaasfilter 13 Dompelbuis voor temperatuuropnemer
2 Buffertank (indien nodig) 14 Ontluchter
4 Water aftapkraan 15 Slangen
5 Stromingsschakelaar 16 Open/dicht ventiel 
6 Expansievat 17 Inregelafsluiter

(door fabriek alleen geleverd met de hydromoduleoptie maar moet op locatie worden 
gemonteerd)

7 Veiligheidsklep 18 Bypassklep voor vorstbeveiliging (wanneer, in de winter, de open/dicht ventielen zijn 
gesloten)

8 Laadpomp 20 Manometer
9 Temperatuuropnemer 21 Waterafvoerklep van gebouw (niet verplicht, afhankelijk van definitieve 

installatieconfiguratie)
10 Gesoldeerde platenwarmtewisselaar 22 Waterafvoerklep (van warmtewisselaar) van apparaat
11 Elektrisch verwarmingselement vorstbescherming 23 Vulafsluiter
12 Temperatuuropnemer

__ Bij de unit geleverde onderdelen
Opmerking: het apparaat moet tegen vorst worden beschermd

LET OP: het gebruik van de hydromodule in een open systeem is verboden.
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Afbeelding 9: hydromodule die is voorzien van een toerengeregelde enkele lagedrukpomp met expansievat

4

1

OUTLET

INLET

2

3

6

5

Minimum en maximum drukken in het watercircuit voor een correcte werking van de units.

Watercircuit Minimum druk aan de zuigzijde van de pomp om cavitatie 
tegen te gaan.

Maximum druk aan de zuigzijde van de pomp voor het 
openen van het wateroverdrukventiel*

Toerengeregelde hydromodule 40 kPa (0,4 bar) 300 kPa (3 bar).

Legenda

1 Gaasfilter
2 Water aftapkraan
3 Stromingsschakelaar
4 Expansievat
5 Veiligheidsklep
6 Laadpomp
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2 - INSTALLATIE VAN DE UNIT
2.4 - Elektrische aansluitingen

Zie de met de unit geleverde elektrische schema's..

2.4.1 - Elektrische voeding

De elektrische voeding moet overeenkomen met de specificatie 
op de kenplaat van de koelmachine en de warmtepomp.  De 
voedingsspanning moet liggen binnen de limieten aangegeven 
in de tabel met elektrische gegevens. Zie voor aansluitingen de 
elektrische schema’s en de officiële maatschetsen.

LET OP:
Nadat de unit in bedrijf is gesteld, mag de hoofdstroom 
alleen worden afgekoppeld voor kort onderhoud (voor een 
dag maximaal). Voor onderhoudswerkzaamheden die langer 
duren of wanneer de unit buiten gebruik wordt gesteld en 
wordt opgeslagen (bijv. gedurende de winter of als de unit 
geen koeling hoeft op te wekken) dan moet de voeding 
aan blijven om de voeding van de elektrische eenheid te 
garanderen (verwarmingselement compressor batterij, 
vorstbescherming van de unit).

Afbeelding 10: voedingsaansluiting met hoofdschakelaar
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D
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H
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N
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U
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Customer connection 
3x400V+N+ PE
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  X

1

PE
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2.4.2 - Aanbevolen aderdiameters

Het dimensioneren van de elektrische bekabeling is de 
verantwoordelijkheid van de installateur en is afhankelijk van 
de specifieke kenmerken van een project en de plaatselijke 
voorschriften. Het onderstaande is slechts bedoeld als richtlijn. 
De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade 
die hieruit zou kunnen voortvloeien. Nadat de bekabeling 
is gedimensioneerd moet de installateur, met behulp van 
de meegeleverde officiële maatschets, zorgen voor een 
gemakkelijke aansluiting en modificaties aangeven die op het 
werk moeten worden uitgevoerd.

De standaard aansluitklemmen voor het aansluiten van de 
voedingskabels van de klant zijn ontworpen voor het aantal en 
type van de draden die in de tabel hieronder zijn aangegeven.

De berekeningen zijn gebaseerd op de maximale 
machine stroomafname (zie de kenplaat en tabellen met 
elektrische gegevens), en de standaard installatiepraktijk, in 
overeenstemming met IEC 60364, tabel 52C is toegepast:
• Nr. 17: bovengrondse leidingen,
• Nr. 61: ondergrondse kabeldoorvoer met een 

reductiecoëfficiënt van 20.
De berekening is gebaseerd op met PVC of XLPE geïsoleerde 
kabels met koperen geleiders. Gerekend is met een maximum 
omgevingstemperatuur van 46°C . De gegeven draadlengte 
beperkt het spanningsverlies tot < 5% (lengte L in meter - zie tabel 
hieronder).

BELANGRIJK:
Vóór het aansluiten van de voedingskabels (L1 - L2 - 
L3 – N - PE) op de klemmenstrook moet u, voordat u de 
aansluitingen maakt, verplicht de correcte volgorde van de 
3 fases controleren, alsmede de goede aansluiting van de 
nuldraad (als de nuldraad niet correct is aangesloten, kan de 
unit onherstelbare schade oplopen). 

Aansluiting klant

Levering derden
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Tabel 1: minimum en maximum draaddoorsnede (per fase) voor verbinding met EREBA T/HT-apparaten

EREBA T/HT

Max. aan 
te sluiten 

aderdoorsnede*

Berekening gunstigste situatie: Berekening ongunstigste situatie:

- Opgehangen bovengrondse leiding (gestandaardiseerde 
ligging nr. 17)
- XLPE geïsoleerde kabel

-  Geleiders in kabeldoorvoeren of meerdradige kabels in 
afgesloten kabeldoorvoer (gestandaardiseerde ligging nr. 41)

- PVC geïsoleerde kabel, indien mogelijk

Doorsnede Doorsnede** Max. lengte voor 
spanningsverlies < 5% Kabeltype Doorsnede** Max. lengte voor 

spanningsverlies < 5%
Type 

kabel***

mm² (per fase) mm² (per fase) m - mm² (per fase) m -

17 5G6² 5G4² 100 H07RNF 5G4² 80 H07RNF

21 5G6² 5G4² 100 H07RNF 5G4² 80 H07RNF

Accessoire 
WUI op 
afstand

Gebruik kabels H07RN-F 4x0,75 mm² tot 50 m voor het aansluiten van het bedieningspaneel WUI (niet bij het accessoire geleverd)
LET OP: klem de grijze ferriet die bij het accessoire is geleverd om de WUI-kabel. Klem deze vlak achter de klemmenstrook van de klant

Opmerkingen:
*  De werkelijk beschikbare aansluitmogelijkheden voor elke machine zijn afhankelijk van de grootte van de aansluitklemmen, van de grootte van de doorvoer van de 

schakelkast en van de beschikbare ruimte in de schakelkast.
**  Selectie simulatieresultaat volgens de genoemde uitgangspunten.
***  Als de maximaal berekende doorsnede voor een XLPE-kabel geldt, betekent dit dat een selectie op basis van een PVC-kabel de werkelijk beschikbare verbindingscapaciteit 

kan overschrijden. Speciale aandacht moet worden besteed aan de selectie.

Ingang stroomkabel

De stroomkabels moeten via de kabeldoorvoer aan de achterkant 
van de unit naar binnen worden geleid. 

LET OP:
Klem de zwarte ferriet die bij het accessoire is geleverd 
rondom de stroomkabel. Klem deze vlak achter de 
klemmenstrook van de klant.

2.4.3 - Aanbevolen elektrische bescherming 
klantinstallatie

De elektrische bescherming is de verantwoordelijkheid van de 
installateur en is afhankelijk van de specifieke kenmerken van 
een project en de plaatselijke voorschriften. Het onderstaande 
is slechts bedoeld als richtlijn. De fabrikant is niet aansprakelijk 
voor eventuele schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

EREBA T/HT 17 21
Schakelaar:
Type C C
Stroom A 25 25
Zekeringen:
Type gG gG
Stroom A 25 25

Opmerkingen over elektrische gegevens en bedrijfscondities:

• EREBA 17-21 T/HT-apparaten hebben één enkele voedingsaansluiting die zich 
direct stroomopwaarts van de externe voedingaansluitpunten bevindt.

• De schakelkast heeft de volgende standaardkenmerken:

 - Beveiligingen voor het opstarten en de motor van de pomp, 

 - Frequentieregelaar voor compressor en ventilatoren 

 - De regelapparatuur.

 - Er kan een hoofdschakelaar worden gemonteerd in de kast met de optie.

• Aansluitingen op het werk:

Alle elektrische aansluitingen op het systeem en de elektrische montage moeten 
voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften. In Nederland is dit bijv. NEN 
1010.

• De EREBA T/HT-apparaten zijn ontworpen en gebouwd om te voldoen aan EN 
60335-1 en 2 *.

OPMERKINGEN:

• De bedrijfsomgeving voor de EREBA T/HT-apparaten wordt hieronder 
gespecificeerd: 

1.  Fysieke omgeving**. De indeling van de omgeving is gespecificeerd in de norm 
EN 60364:

 - buiteninstallatie: beschermingsniveau  IP44 **

 -  bereik van bedrijfstemperatuur: -20°C tot +46°C

 -  bereik van opslagtemperatuur: -20°C tot +48°C

 - hoogte: ≤ 2000 m (zie opmerking voor tabel 1.5.4 - Elektrische gegevens, 
hydromodule)

 - aanwezigheid van hardmetaal: klasse AE3 (geen stof van betekenis aanwezig)

 - aanwezigheid van corrosieve en verontreinigende stoffen, klasse AF1 
(verwaarloosbaar),

2. Frequentieafwijking elektrische voeding: ± 2 Hz.

3. De nuldraad (N) moet altijd aangesloten zijn op de unit 

4. Het apparaat is niet voorzien van een beveiliging tegen overstroom van de 
voedingskabels.

5. De fabrieksgemonteerde hoofdschakelaar (optie) is geschikt voor de 
stroomonderbreking in overeenstemming met EN 60947.

6. De units zijn ontworpen voor een vereenvoudigde verbinding op TT-netwerken 
(IEC 60364).

 

Let op: wanneer bepaalde aspecten van een installatie niet overeenkomen 
met bovenstaande voorwaarden, of als er andere voorwaarden in overweging 
moeten worden genomen, moet u altijd contact opnemen met uw lokale 
vertegenwoordiger.

* De afwezigheid van een hoofdschakelaar op standaardmachines is een 
uitzondering waarmee rekening moet worden gehouden op het externe 
installatieniveau.

**  Het vereiste beschermingsniveau voor deze klasse is IP43BW (conform het 
referentiedocument IEC 60529). Alle EREBA T/HT-apparaten voldoen aan deze 
beschermingsconditie:

 - Gesloten schakelkast is IP44

 - Bij de toegang van het bedieningspaneel is het niveau IPxxB

2 - INSTALLATIE VAN DE UNIT
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Tabel 2: stappen voor de reiniging, ontluchting en definitie van een debiet voor een hydraulisch circuit

Nr. Met toerengeregelde hydromodule
Aanpasbaar constant toerental

Met toerengeregelde hydromodule
ΔT

Reinigingswerkzaamheden

1 Er is geen handmatige regelklep vereist bij een toerengeregelde hydromodule.
2 Schakel de systeempomp* in.

3
Lees de beschikbare externe statische druk door het verschil te nemen van de gemeten waarden van de manometer die is aangesloten op de 
in- en uittrede van het apparaat (nrs. 20).

4 Laat de pomp twee uur lang draaien om het watercircuit van het systeem te reinigen (aanwezigheid van vervuilende substanties).
5 Lees de waarde opnieuw af.
6 Vergelijk deze waarde met de oorspronkelijke waarde.

7
Als de beschikbare externe statische druk is afgenomen, moet u het gaasfilter verwijderen en reinigen omdat het watercircuit vaste deeltjes 
bevat.

8
Stop in dit geval de pomp en sluit de afsluiters bij de waterintrede en -uittrede (nr. 16), tap de watersectie van de unit (nrs. 21 en 22) af en 
verwijder het gaasfilter (nr. 19).

9 Herhaal dit, indien nodig, om te garanderen dat het filter niet verontreinigd is.

Ontluchtingsprocedure

1 Na het met water vullen, moet u ongeveer 24 uur wachten voordat u de ontluchtingsprocedure inschakelt.

2
Activeer het ontluchtingstype*: de waterpomp draait continu met maximum toerental om het watercircuit te ontluchten, ongeacht de waarde van 
de stromingschakelaar**. 

3
De ontluchter wordt door derden geleverd (nr. 14).
Als het een automatische ontluchter betreft, wordt de lucht automatisch uit het circuit afgevoerd.
Als het een handmatige ontluchter betreft, opent u de klep om de lucht uit het circuit te laten ontsnappen.

Waterdebietregeling 
procedure

1
Als het circuit is gereinigd en ontlucht, activeert u de pomp in de snelle 
testmodus* en leest u de beschikbare statische druk.

Aanpassen van het debiet is niet nodig vanwege ΔT regeling.
Maar het minimum pomp toerental [P567]moet worden aangepast 

om de stromingschakelaar te sluiten*.

2
Vergelijk deze waarde met de grafiek van de beschikbare externe statische 
druk, gebruikmakend van de juiste toerentalcurve (grafieken 3 en 4).

3
Als het bijbehorende debiet hoger is, verlaag dat het pomptoerental*, en 
vice versa.

4
Werk door het pomptoerental geleidelijk aan te passen tot u het verwachte 
waterdebiet hebt bereikt.

*  Raadpleeg tabel 3 voor de configuratiedetails.
**  LET OP: in de ontluchtingsmodus wordt de waarde van de stromingschakelaar genegeerd, dus controleert u of het circuit water bevat om schade aan de pomp te 

voorkomen.
***  Raadpleeg afbeeldingen 7 en 8

2.5 - Waterdebietregeling

2.5.1 - Waterlekkage

Controleer of de waterzijdige aansluitingen schoon zijn en geen 
tekenen van lekkage vertonen.

2.5.2 - Minimum waterdebiet

Als het debiet van de installatie onder het minimum debiet is, dan 
bestaat het risico van overmatige slibvorming.

2.5.3 - Maximum waterdebiet

Dit wordt begrensd door het toegestane drukverlies in de 
waterwarmtewisselaar.

2.5.4 - Waterwarmtewisselaar debiet

Gegevens zijn van toepassing op:
 - Vers water 20°C
 - Bij gebruik van glycol is het maximale waterdebiet kleiner.

EREBA T/HT-apparaten met toerengeregelde hydromodule

 Minimum waterdebiet, l/s Maximum waterdebiet, l/s 

17 0.45 1.2
21 0.57 1.2

2.5.5 - Instellen nominale waterdebiet

De watercirculatiepompen van de EREBA T/HT-apparaten zijn zo 
ontworpen dat de hydromodules op alle mogelijke configuraties van 
toepassing kunnen zijn op basis van specifieke installatiecondities, 
d.w.z. met temperatuurverschillen tussen de waterintrede en 
-uittrede (∆T) bij vollast van 3 tot 10 K.

Dit vereiste verschil tussen de waterintrede- en 
-uittredetemperatuur is bepalend voor het nominale debiet van 
het systeem. Gebruik deze specificatie voor de unitselectie voor 
het vinden van de bedrijfscondities van het systeem.

Verzamel in het bijzonder de gegevens die nodig zijn voor de 
regeling van het systeemdebiet:
• Apparaten  met een toerengeregelde pomp - regeling op 

aanpasbaar constant toerental: nominaal debiet,
• Apparaten met een toerengeregelde pomp - regeling op 

temperatuurverschil: warmtewisselaar ΔT (variabel debiet).
Als deze informatie niet beschikbaar is bij het inbedrijfstellen van 
de unit, neem dan contact op met de importeur. Deze gegevens 
zijn te vinden in de technische literatuur met gebruikmaking 
van de prestatietabellen van de unit voor een ∆T van 5 K bij de 
waterwarmtewisselaar.

2 - INSTALLATIE VAN DE UNIT
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Tabel 3: acties in het WUI-parametermenu of servicegereedschappen voor de activering van de reiniging, ontluchting en regeling 
van het debiet voor het hydraulische circuit

Stappen Tabel Par. Aanduiding 1 Aanduiding 2 Beschrijving Bereik Standaard Vb. Apparaat

Reinigingswerkzaamheden

321 Quick Test aan Ga naar de Quick testmodus 0 tot 1 0 1 -

331 Waterpomptoerental Activeer de pomp 0 tot 100 0 100 %

Wacht ongeveer 2 uur tot het watercircuit gereinigd is 

331 Waterpomptoerental Stop de pomp 0 tot 100 0 0 %

321 Quick Test aan Sluit de Quick testmodus 0 tot 1 0 0 -

Ontluchtingsprocedure

44  Systeem modusverzoek
8 = ontluchten (waterpomp draait constant om het 
hydraulische circuit te ontluchten) 
0 tot 6 en 9 = niet gebruikt voor deze configuratie

0 tot 9 - 8 -

Wacht tijdens het ontluchten van het ontluchten van het circuit

44  Systeem modusverzoek Om de ontluchtingsmodus af te sluiten, verandert u de waarde 
van [P044] in de gewenste modus (0 of 1 of 2 of 4) 0 tot 9 - 0 / 1 /2 /4 -
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-  regeling op 

aanpasbaar 
constant toerental

566 Var toerental pomp 
parameters

0 = aanpasbaar constant toerental (gebruik [P568] parameter om 
het constante toerental van de waterpomp in te stellen) 
1 = niet gebruikt voor deze configuratie

0 tot 1 1 0 -

568 Maximum pomptoerental

Als de toerengeregelde pompconfiguratie is ingesteld op 
aanpasbaar toerental, dan komt de maximum pomptoerental 
parameter overeen met het ontwerp waterdebiet.

50 tot 
100 100
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%

566 Var toerental pomp 
parameters

1 = Waterpomptoerental geregeld op water Delta T 
0 = niet gebruikt voor deze configuratie" 0 tot 1 1 1 -

569 Water Delta T setpunt Stel een ΔT waarde in 2,0 tot 
20,0 5 5 K

566 Var toerental pomp 
parameters

0 = aanpasbaar constant toerental (gebruik [P568] parameter om 
het constante toerental van de waterpomp in te stellen) 
1 = niet gebruikt voor deze configuratie

0 tot 1 1 0 -

568 Maximum pomptoerental

Als de toerengeregelde pompconfiguratie is ingesteld op 
aanpasbaar toerental, dan komt de maximum pomptoerental 
parameter overeen met het ontwerp waterdebiet.

50 tot 
100 100
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566 Var toerental pomp 
parameters

1 = Waterpomptoerental geregeld op water Delta T 
0 = niet gebruikt voor deze configuratie 0 tot 1 1 1 -

569 Water Delta T setpunt Stel een ΔT waarde in 2,0 tot 
20,0 5 5 K
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321 Quick Test aan
Activeer de Quick test voor het bepalen van het minimum 
pomptoerental in functie van het drukverlies en het sluiten van de 
stromingschakelaar van het watercircuit

0 tot 1 0 1 -

331 Waterpomptoerental

Verhoog het waterpomptoerental tot de stromingschakelaar sluit 
(controleer de status van de stromingschakelaar via de parameter 
Stromingschakelaar status [P105]: openen (0) / sluiten (1))  
Opmerking: deze waarde verandert in de functie van het 
drukverlies van het circuit en het min. mogelijke pomptoerental is 
19% en het max. mogelijke pomptoerental is 50%

0 tot 100 0 ? %

321 Quick Test aan Wanneer het minimum pomptoerental is bepaald, sluit dan de 
quick testmodus af 0 tot 1 0 0 -

567 Minimum pomptoerental  Voer het minimum pomptoerental  19 tot 50 19 ? %

OPMERKING:
Als het systeem een te groot drukverlies heeft in verhouding tot de beschikbare statische druk van de pomp van het 
systeem, kan het nominale waterdebiet niet worden bereikt (lager resulterend debiet) en wordt het temperatuurverschil 
tussen de waterintrede en -uittrede van de waterwarmtewisselaar groter.

Om de drukverliezen van het watersysteem te verkleinen:
 - verminder zoveel mogelijk de afzonderlijke drukverliezen (bochten, hoogteverschillen, opties, enz.).
 - gebruik een correcte leidingdiameter.
 - vermijd verlengingen van het watersysteem, voor zover mogelijk.

2 - INSTALLATIE VAN DE UNIT
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2.5.6 - Beschikbare externe statische druk

Gegevens zijn van toepassing op:
 - Vers water 20°C
 - Bij gebruik van glycol is het maximale waterdebiet kleiner.

Grafiek 1: beschikbare externe statische druk voor 17 kW-apparaat met toerengeregelde hydromodule
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Grafiek 2: beschikbare externe statische druk voor 21 kW-apparaat met toerengeregelde hydromodule
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2.6 - Inbedrijfstellingstypen

BELANGRIJK:
De aansluiting op het werk van verbindingscircuits brengt 
veiligheidsrisico's met zich mee: bij veranderingen van de 
schakelkast moet de apparatuur altijd conform de lokale 
voorschriften blijven. Voorzieningen moeten getroffen 
worden om toevallig elektrisch contact te voorkomen tussen 
de circuits die verschillende bronnen van stroom voorzien:

 ● De routingselectie en/of eigenschappen van de 
geleidingsisolatie moeten dubbele elektrische isolatie 
verzekeren.

 ● In geval van losraken van stuurstroombedrading moet 
deze zodanig bevestigd zijn dat de draad niet in aanraking 
kan komen met andere spanningsvoerende delen.

Zie het bij het EREBA 17-21 T/HT-apparaat meegeleverde 
bedradingsschema voor de externe stuurstroombedrading van 
de volgende functies:
• Veiligheidsschakelaar (normaal gesloten contact, verplicht)
Drie mogelijke configuraties voor de regeling: 

1/ Verbindingen naar de externe afstandsbediening (zie voor 
meer details afbeelding 10 en §4.2.4 Schakelaars)
• Externe aan/uit-schakelaar 
• Externe schakelaar verwarmen/koelen
• Externe keuzeschakelaar thuis/slapen
• Alarm/Waarschuwing of bedrijfsrapport…
2/ Verbindingen naar het bedieningspaneel

Wanneer het extern gemonteerde bedieningspaneel is gekozen, 
dan moet het bedieningspaneel worden aangesloten op de 
klemmenstrook (zie §3.9 Unit met bedieningspaneel op afstand.

3/ Verbindingen naar de externe communicatiebus
• De verbinding naar het externe protocol verloopt over een 

hiervoor bestemde connector in de schakelkast. Er is een 
connector meegeleverd voor de serviceverbinding. 

• De verbinding naar de Jbus gebeurt met een meegeleverde 
connector rechtstreeks op de print van de NHC (zie het bij de 
unit geleverde bedradingsschema).

2.7 - Controle voor het starten van de unit

Probeer nooit om de koelmachine te starten zonder de 
gebruiksaanwijzing volledig te lezen en te begrijpen en zonder 
de volgende voorzorgsmaatregelen te hebben genomen:
• Zorg ervoor dat alle elektrische verbindingen correct zijn 

vastgezet.
• Zorg ervoor dat unit horizontaal is en goed wordt ondersteund.
• Controleer of het watercircuit voldoende waterdebiet 

heeft en dat de leidingen zijn aangesloten volgens het 
installatieschema.

• Zorg ervoor dat er geen water lekt. Controleer de correcte 
werking van de gemonteerde ventielen.

• Alle panelen moeten gemonteerd zijn en stevig vastzitten 
met de bijbehorende schroeven.

• Zorg voor voldoende vrije ruimte voor het uitvoeren van 
onderhoud en reparaties.

• Zorg ervoor dat er geen koudemiddel lekt.
• Controleer of de elektrische voeding overeenkomt met de 

waarden op de kenplaat van de unit, in het bedradingsschema 
en in de andere documentatie van de unit.

• Zorg ervoor dat de voeding overeenkomt met de geldende 
normen.

• Zorg dat de compressoren vrijelijk kunnen bewegen op de 
bevestigingsveren.

LET OP:
 ● De inbedrijfstelling en ingebruikname van de 

warmtepomp moet worden begeleid door een bevoegde 
koeltechnicus.

 ● De tests bij het opstarten en tijdens de werking moeten 
worden uitgevoerd met een thermische belasting en met 
watercirculatie in de waterwarmtewisselaar.

 ● Alle wijzigingen van setpoints en het testen van de 
regeling moeten worden uitgevoerd voordat de unit 
wordt opgestart.

Zorg ervoor dat alle veiligheidsorganen operationeel zijn, met 
name dat de hogedrukschakelaars werken en dat eventuele 
alarmen zijn gereset.

OpMERKING:
Indien de instructies van de fabrikant (voeding en 
wateraansluiting en installatie) niet worden nageleefd 
vervalt de fabrieksgarantie.
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In dit hoofdstuk wordt de algemene externe elektrische verbindingen behandeld, evenals de belangrijkste stappen van de configuratie 
en voorbeelden van een standaard installatie:

 - Installatie met booster elektrische verwarmingselementen
 - Installatie met sanitair warm waterproductie
 - Installatie met sanitair warm waterproductie en ketel 
 - Installatie met sanitair warm water productie, verwarmingsketel en verwarmingsproductie voor het zwembad
 - Master/slave-installatie

Indien nodig wordt de setpuntconfiguratie met externe gebruikersinterface weergegeven, evenals de installatie van extra binnen- en 
buitenluchttemperatuuropnemers.

Een lijst van alle parameters ziet u in §7.Parameteroverzicht.

3.1 - Algemene externe elektrische aansluitingen op de klemmenstrook

Afbeelding 11: externe elektrische aansluiting op de klemmenstrookCustomer Terminal Block X2

DI#04- Safety Input Switch

CCN+
WUI CCN+ / B+

Ground CCN

CCN -
WUI CCN - / B-
DI#01- Off/On Switch (remote)
DI#02- Mode Cool/Heat (remote)
DI#03- Comfort/Eco (remote)

DO#08- Pool heating-V-Diverting valve
DO#09- Customized

DI#06- Customized
DI#07- Customized
DI#08- Customized

DI#05- Pool pump
DI#09- Flow Switch (standard)

Ground-Sensor [Ω ]

AI#01- DHW Tank Temperature Sensor
AI#02- Chiller water System Temperature Sensor
AI#03- Indoor Air Temperature(Room Sensor)
AI#04- Outdoor Air Temperature Sensor

DO#06- DHW-V diverting valve
DO#07- Electrical Heater EH#1/Boiler-On/Off

Neutral
WUI +12V
WUI 0V
AO#03- Main Variable Speed Pump command PWM-
AO#03's Ground- Main Variable Speed Pump command
DO#04- Unused
DO#03- Additional WP On/Off (fixed speed)
DO#01- Main Water Pump

Neutral

Ground

Neutral

DI's#- Ground

TB X2

All customer wiring and devices have to be field provided &
connected according to your system configuration.

KM01
A1

A2

KM03
A1

A2

Valve

KM07
A1

A2

Neutral
Valve
A1

A2KM09
A1

A2

WUI(Remote)
12V OVB- B+

Polarity

24 25

CCN - Unit
1 2 3

Triac
230 VAC

RS485

In
resistance, Ω

Dry contact
5V

Out 12 VAC

PWM
Out 12VDC - 20 mA

Relay
Out 230 VAC - 5 A

PE

1
1

2
2
3
3
4
5
6
7

9
8

10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31
32
32
33
33

Function

sw1
sw2

sw3
sw4

sw6
sw7

sw8

Param.
Nb

DHW-S

iat_type
CHWST

oat_type

P502
P503
P504
P505

sw5

P506
P507

P511
P510

custout2
custout1

P501

Cust_sw1
Cust_sw2
Cust_sw3
Cust_sw   

sfsw_typ
FS

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +
+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +
+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +
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Alle externe bekabeling en apparaten moeten ter plekke worden 
geleverd en aangesloten volgens uw systeemconfiguratie

Aarde CCN

CCN-Unit Bed.pan.(afstand)

Cust_sw1
Cust_sw2
Cust_sw3
Cust_sw

iat type
oat type

custout 1
custout 2

Functie
Param.

nr

Polariteit

Potentiaalvrij 
contact 

5V

In 
weerstand, Ω

Triac 
230VAC

Out12VAC

PWM 
uit 12 VDC - 20 mA

Relais 
uit 230 VAC - 5 A

DI#01 - Aan/uit schakelaar (op afstand)

DI#03 - Comfort/Eco (op afstand)
DI#04 - Veiligheidsingang schakelaar

DI#05 - Aangepast
DI#05 - Aangepast
DI#05 - Aangepast
DI#05 - Aangepast

AI#01 - Sanitair warm watertank temperatuuropnemer
AI#02 - Koelmachine watersysteem temperatuuropnemer
AI#03 - Binnenluchttemperatuur (ruimte-opnemer)
AI#04 - Buitenluchttemperatuuropnemer

DI's# - Aarde

Aarding - Opnemer [Ω]

DO#08 - aangepast
DO#09 - aangepast

DO#03 - Extra WP Aan/Uit (vast toerental)
DO#01 - Hoofd waterpomp Aan/Uit

Nul

Nul

Nul

Aarding

Nul
WUI+12V
WUI0V
AO#03 - Hoofd toerengeregelde pomp commando PWM-
AO#03 - Aarde toerengeregelde pomp commando
DO#04 - Ongebruikt

DO#06 - Sanitair warm water omloopklep
DO#07 - Elektrisch verwarmingselement EH#1/Ketel-Aan/Uit

DI#09 - Stromingschakelaar (standaard)

DI#02 - Koel-/verwarmingsbedrijf (op afstand)
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3 - INSTALLATIE VAN HET SYSTEEM
3.2 - Eerste stap van configuratie: tijd en datum instellen

Voordat een parametermenu van het bedieningspaneel of een extern protocol wordt gebruikt, moeten de tijd en de dag worden 
ingesteld in de regeling.

Nr. Stappen Tabel Par. Aanduiding 1 Aanduiding 2 Beschrijving Bereik Standaard Vb. Apparaat

1 Regelen van 
datum en tijd 526  Interface 

tijdverzending 
0  = Bedieningspaneel leest datum en tijd in de hoofdregelaar.
1 = Bedieningspaneel verzendt datum en tijd over de CCN-bus. 0 tot 1 1 0 -

2a Dag en tijd 
instellen Zie onderstaande WUI-procedure

In de volgende paragrafen staan de procedures voor een unit met bedieningspaneel. Als er geen bedieningspaneel op de unit 
aanwezig is, moet de externe communicatiebus (extern protocol of Jbus) worden gebruikt voor het configureren van de unit.

Voor toegang tot het tijdconfiguratiemenu houdt u de toets 
Schedule gedurende 2 seconden ingedrukt.

3.2.1 - Weekdag instellen

De huidige dag begint te knipperen.

Druk indien nodig op de toets Omlaag of op de toets Omhoog 
om de weekdag te veranderen.

Druk op de toets Schedule om uw keuze te bevestigen en naar 
de volgende parameter te gaan.

3.2.2 - Tijdformaat instellen

Na het bevestigen van de weekdag, stelt u het tijdformaat in.
Druk op de toets Omlaag of op de toets Omhoog om het 
tijdformaat te veranderen.

12-uur formaat 24-uur formaat

Druk op de toets Schedule om de tijdweergave te bevestigen.

3.2.3 - Tijd instellen

Na het bevestigen van het tijdformaat, stelt u de tijd in. 

Druk op de toets Omlaag of op de toets Omhoog om de tijd in 
te stellen.

Voor 24-uur formaat: Stel het uur in en druk op de toets 
Schedule om te bevestigen. Stel daarna de minuten in en druk 
op de toets Schedule om te bevestigen.

Om alle veranderingen te bevestigen, houdt u de toets Schedule 
gedurende 2 seconden ingedrukt.
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3.3 - Tweede stap van de configuratie: 
parametermenu

Afhankelijk van de toepassing van de unit, moeten bepaalde 
parameters worden geconfigureerd om een correcte werking 
van het systeem mogelijk te maken. In de volgende paragrafen 
staan enkele standaard installatiesituaties beschreven. Voor 
het configureren van de unit, moet u toegang hebben tot het 
parametermenu. Als er geen bedieningspaneel op de unit 
aanwezig is, moet de externe communicatiebus (extern protocol 
of Jbus) worden gebruikt voor het configureren van de unit. In de 
andere situatie, met een bedieningspaneel, volgt u onderstaande 
procedure.

3.3.1 - Openen van het parametermenu

Met het bedieningspaneel in de stand-by stand, drukt u op een 
toets om het bedieningspaneel te wekken.

Houd de toets Occupancy en de toets Schedule gelijktijdig 
ingedrukt gedurende 2 seconden.

Het wachtwoordscherm verschijnt.

Afbeelding 12: wachtwoordscherm

Voer het volgende wachtwoord in: 0120.

Druk op de toets Omhoog of Omlaag om een cijfer te veranderen.

Druk op de toets Schedule om elk cijfer te bevestigen.

Om het wachtwoord te bevestigen en de parameterconfiguratie 
te openen, houdt u de toets Mode gedurende 2 seconden 
ingedrukt.

3.3.2 - Navigeren in het parametermenu

a - Eerste mogelijkheid

Houd de toets Omhoog of de toets Omlaag ingedrukt.

Selecteer het parameternummer met de toets Omhoog of 
Omlaag. Scroll tot de gewenste parameter is bereikt.

b - Tweede mogelijkheid

Druk op de toets Omhoog of Omlaag tot de gewenste parameter 
is bereikt.

3.3.3 - Een instelling veranderen

Houd toets Schedule gedurende 2 seconden ingedrukt.

In de volgende paragrafen worden vier standaard installatie 
behandeld, met voor lek voorbeeld een waterschema, een 
elektrisch aansluitschema en de configuratiestappen.

Druk op de toets Omhoog of Omlaag om een cijfer te veranderen.

Druk op de toets Schedule om elk cijfer te bevestigen.

Herhaal deze stappen voor elk cijfer van de instelling.

Wanneer alle cijfers geselecteerd en correct zijn, drukt u op de 
toets Mode om de waarde vast te leggen.

Navigeer vervolgens door het parametermenu en configureer 
alles wat noodzakelijk is voor de correcte werking van de unit 
(zie de volgende paragrafen).

3.3.4 - Sluiten van het parametermenu

Houd de toets Occupancy ingedrukt tot het beginscherm is 
verschenen. 

3 - INSTALLATIE VAN HET SYSTEEM
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3.4 - Installatie met booster elektrische verwarmingselementen

Deze installatie kan bestaan uit:

EREBA HT

Met geïntegreerde hydromodule (toerengeregeld)

Met bedieningspaneel op afstand 

   

Koelingsbedrijf

Verwarmingsbedrijf

Max. drie booster elektrische verwarmingselementen

Beschikbare accessoires 
(indien besteld) Extra buitenluchttemperatuuropnemer

BELANGRIJK:
Zie voor meer informatie §4.2.11 Elektrische verwarmingselementen.

3.4.1 - Standaard installatie

Afbeelding 13: standaardinstallatie met booster elektrische verwarmingselementen

OAT 

T 

Acc 

Radiators (heating only) 

 Heating / Cooling floor 

Unit #01 

NHC 

EH2 EH1 

OR Fan Coil 

~ 

~ 

~ & 

Add EXP-TEH-Boiler

<A> 

Acc WUI 
#120 

<A> 

DUO 
Hydronic kit 
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Vloerverwarming/-koeling

Radiatoren (alleen verwarmen)

Add EXP-T

OF ventilatorconvector

Apparaatnr. 
01

EH-Ketel

DUO- 
hydromodule
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3.4.2 - Elektrische aansluitingen

Afbeelding 14: elektrische aansluiting op klemmenstrook voor booster elektrische verwarmingselementen

3.4.3 - Confi guratiestappen van de regeling 

Nr. Stappen Tabel Par. Aanduiding 1 Aanduiding 2 Beschrijving Bereik Standaard Vb. Apparaat

1 Boostertrappen 
instellen 

601 Back-uptype

0 = Geen back-up
1 = Booster door 1 elektrische verwarmingstrap (EH1)
2 = Booster door 2 elektrische verwarmingstrappen (EH1/EH2)
3 = Booster door 3 elektrische verwarmingstrappen met 2 uitgangen 
(EH1/EH2)
4 = Booster door 3 elektrische verwarmingstrappen met 3 uitgangen (EH1/
EH2/EH3)
5 tot 9 = niet gebruikt voor deze configuratie

0 tot 9 0 3 -

602 Booster opwarmtimer
Als na het opstarten van de unit en na het aflopen van de timer de 
capaciteitsvraag maximaal is en het setpunt nog niet bereikt is, dan wordt 
de booster ingeschakeld

5 tot 120 30 20 min

604 Booster buitentemperatuur 
grenswaarde

Booster verwarming is toegestaan als de buitenluchttemperatuur onder 
deze grenswaarde is (met 1 K hysteresis). -30,0 tot 15,0 -7,0 2 °C

506 Aangepaste DO #8 confi g

0 = Uit
10 = Elektrische verwarmingstrap nr. 2
11 = Elektrische verwarmingstrap nr. 3
1 tot 9 en 12 = niet gebruikt voor deze configuratie

0 tot 12 1 10 -

3
Geavanceerde 

instellingen
pompconfi guratie

563 Antikleeffunctie
De pomp wordt gestart en draait gedurende 30 seconden na 24 uur van 
inactiviteit.
Het regelmatig starten van de pomp verlengt de levensduur ervan.

0 tot 1 1 1 -

565 Hoofdpompparameters

Als externe gebruikersinterface of binnenluchttemperatuuropnemer 
Deze parameter definieert de werking van de hoofdpomp in de stand-
bymodus:
1 = Altijd aan
3 = Afhankelijk ruimtetemp 
2 = niet gebruikt voor deze configuratie"

1 tot 3 1 3 -

3 - INSTALLATIE VAN HET SYSTEEM

Potentiaalvrij contact
5V

In weerstand
Ω

Vermogensbegrenz.
-nachtbedrijf-

Afschakel-
schakelaar Daluren

Elektrisch verwarmingselement voor 
back-up van watersysteem

N
ul

N
ul

N
ul

N
ul

Triac
uit 230 VAC

Relais
uit 230 VAC - 5 A

kW max.
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3.5 - Installatie met sanitair warm waterproductie

Deze installatie kan bestaan uit:

EREBA HT

Met geïntegreerde hydromodule (toerengeregeld)

Met bedieningspaneel op afstand 

   

Koelingsbedrijf

Verwarmingsbedrijf

Sanitair warm waterproductie

Beschikbare accessoires (indien 
besteld)

Extra buitenluchttemperatuuropnemer
Sanitair warm water opnemer

BELANGRIJK:
Zie voor meer informatie over het sanitair warm waterbedrijf en de sanitair warm water opnemer accessoire § 4.2.8 Sani-
tair warm waterbedrijf.

3.5.1 - Standaard installatie

Afbeelding 15: standaardinstallatie met sanitair warm water productie

OAT 

T 

Acc 
Unit #01 

NHC 

Acc WUI 
#120 

Radiators (heating only) 

Heating / Cooling floor 

OR Fan Coil 

~ 

~ 

EH
3 

AB
 

A 

B 

~ & 

DHW-V Add EXP-T

<A> 

DHW-SAcc 

OR Fa
<A> 

DUO 
Hydronic kit 
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Vloerverwarming/-koeling

Radiatoren (alleen verwarmen)

OF ventilatorconvector

Apparaatnr. 01

DUO- 
hydromodule



EREBA T-HT NL-36  

3 - INSTALLATIE VAN HET SYSTEEM
3.5.2 - Elektrische aansluitingen

Afbeelding 16: elektrische aansluiting op klemmenstrook voor sanitair warm water productie

3.5.3 - Confi guratiestappen van de regeling

Nr. Stappen Tabel Par. Aanduiding 1 Aanduiding 2 Beschrijving Bereik Standaard Vb. Apparaat

1
Sanitair warm 
waterbedrijf 
confi gureren

701 Sanitair warm water type

0 = Geen sanitair warm water beheer
1 = 2-punts omloopklep - NO contact (klep bekrachtigd in SWW positie)
2 = 2-punts omloopklep - NG contact (klep afgeschakeld in SWW positie)
3 = Niet gebruikt

0 tot 3 0 1 -

Sanitair warm watertank 
opnemer type

0 = SWW thermostaat (thermische schakelaar)
1 = SWW opnemer (thermistor 10 KΩ)
2 = SWW opnemer (thermistor 5 KΩ)
3 = SWW opnemer (thermistor 3 KΩ)
Opmerking: als er geen opnemer wordt geselecteerd (""0""), is de SWW 
aanvraag altijd waar en wordt de functie om terug te schakelen naar de 
verwarming/koeling van de ruimte beheerd door tijdrelais.

0 tot 3 0 1 -

2

Als de interne pomp = toerengeregelde pomp, dan moet het pomptoerental voor SWW-bedrijf worden ingesteld (alleen mogelijk met aanpasbaar constant toerental regellogica)

Pomptoerental 
instellen voor 
alleen SWW-

bedrijf

Handmatig status omloopklep veranderen op SWW circuit

321 Quick Test aan Ga naar de Quick testmodus 0 tot 1 0 1 -

331 Waterpomptoerental Waterpomp toerental aanpassen om het vereiste debiet voor SWW circuit 
te krijgen 0 tot 100 0 ? %

331 Waterpomptoerental Wanneer het pomptoerental is herkend, stop dan de pomp. 0 tot 100 0 0 %

321 Quick Test aan Sluit de Quick testmodus 0 tot 1 0 0 -

710   Pomptoerental in SWW Pomptoerental instellen op toerental dat is bepaald in de laatste stap in 
SWW bedrijf.

19 tot 
100 100

Voer het 
pomptoerental 
in dat bepaald 

is bij de 
laatste stap 

[P331]

%

3
Sanitair warm 
watersetpunt 
confi gureren 

406 SWW setpunt SWW setpunt 30,0 tot 
60,0 50 55 °C

405 SWW antilegionella stp Antilegionella water setpunt 50,0 tot 
60,0 60 60 °C

Acc

Potentiaalvrij 
contact 5V

In weerstand
Ω

Vermogensbegrenz.
-nachtbedrijf-

Afschakel-
schakelaar Daluren

N
ul

N
ul

N
ul

N
ul

Triac
uit 230 VAC

Relais
uit 230 VAC - 5 A

kW max.

SWW prioriteit 
(puls)

SWW-S 
opnemer DHW-V Back-up van 

SWW-EH
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Nr. Stappen Tabel Par. Aanduiding 1 Aanduiding 2 Beschrijving Bereik Standaard Vb. Apparaat

4

Back-
upverwarmingselement 

in de water tank 
instellen

507 Aangepaste DO #9 
config

0 = Uitgeschakeld 
10 = Elektrische verwarmingstrap nr. 2 
11 = Elektrische verwarmingstrap nr. 3 
1 tot 9 en 12 = niet gebruikt voor deze configuratie

0 tot 12 1 11 -

601 Back-uptype

0 = Geen back-up 
5 = SWW back-up (EH3) 
6 = Versterkt door 1 elekrische verwarmingstrap (EH1) + SWW back-up 
(EH3) 
7 =Versterkt door 2 elektrische verwarmingstrappen (EH1/EH2) + SWW 
back-up (EH3) 
8 = Versterkt door 3 elektrische verwarmingstrappen met 2 uitgangen (EH1/
EH2) + SWW back-up (EH3) 
1 tot 4 en 9 = niet gebruikt voor deze configuratie

0 tot 9 0 5 -

604
Booster 

buitentemperatuur 
grenswaarde

De booster verwarming is toegestaan als de buitenluchttemperatuur onder 
deze grenswaarde is (met 1 K hysteresis). -30,0 tot 15,0 -7,0 2 °C

5 SWW programma 
configureren

711 SWW programma 
dagen

Selecteer de dagen voor de werking in het SWW-type 
Maandag  / dinsdag / woensdag  / donderdag / vrijdag / zaterdag / zondag Ja / Nee Ja Ja -

712 SWW begintijd Begintijd van het SWW bedrijf 00:00 tot 
23:59 21:00 07:00 uu:mm

713 SWW eindtijd Eindtijd van het SWW bedrijf 00:00 tot 
23:59 06:00 22:00 uu:mm

6 Antilegionella 
programma configureren

714 Antilegionella Strt 
WKD

Selecteer de dagen voor de werking in het antilegionellatype 
Maandag  / dinsdag / woensdag  / donderdag / vrijdag / zaterdag / zondag Ja / Nee Nee Nee

715 Antilegionella Strt tijd Begintijd van het antilegionella bedrijf 00:00 tot 
23:59 02.00 uur 05:00 uu:mm

7 Begin-/eindcriteria van 
SWW instellen 721 SWW Tank Delta T 

(begin)
SWW bedrijf is vereist als tank water temperatuur onder het SWW setpunt 
[P406] min SWW Tank Delta T [P721](start) is. 2,0 tot 10,0 5 6 K

8

Configureer de 
bedrijfstijd tussen 

het SWW bedrijf en 
ruimteverwarming/

koelingbedrijf

704 SHC minimum 
draaitijd Minimum bedrijfstijd in SHC bedrijf 0 tot 720 20 20 min

707 SWW maximum 
draaitijd

Maximumtiijd van werking in SWW-type 
Als deze parameter wordt geconfigureerd naar -1, wordt de maximum 
SHC- of SWW-draaitijd genegeerd. 
Opmerking: als de SWW maximum draaitijd is ingesteld, moet ook de 
maximum SHC draaitijd worden ingesteld. Anders schakelt de unit nooit 
terug naar SWW.

-1 tot 720 60 60 min

9 Zomerstand 
configureren 

716 Zomerstand 
buitentemp drempel

De zomerstand is ingesteld als het zomerstandcontact gesloten is. 
• Zomerstand is ingesteld op ""Aan"" als de buitentemperatuur boven de 
zomerstand buitentemperatuur grenswaarde [P716] is gedurende ten 
minste de zomerstand aan vertraging [P717]. 
• Zomerstand wordt gereset als de buitentemperatuur onder de zomerstand 
buitentemperatuur grenswaarde [P716 ] min 2 K is gedurende ten minste 
de zomerstand uit vertraging [P718].

15,0 tot 30,0 20 22 °C

717 Zomerstand aan 
vertraging 0 tot 12 5 7 h

718 Zomerstand uit 
vertraging 0 tot 12 5 7 h

10 SWW begrenzing 
instellen 543 SWW bedrijf 

begrenzingswaarde
De compressorfrequentie is begrensd op dit percentage van de maximum 
toegestane frequentie bij werking in sanitair warm water bedrijf. 50 tot 100 100 75 %

11 Als een extra pomp is gemonteerd, zie dan § 3.6 Installatie met sanitair warm waterproductie en ketel voor de configuratie
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3.6 - Installatie met sanitair warm waterproductie en ketel

Deze installatie kan bestaan uit: 

EREBA HT

Met geïntegreerde hydromodule (toerengeregeld)

Met bedieningspaneel op afstand 

   

Koelingsbedrijf

Verwarmingsbedrijf

Sanitair warm waterproductie

Verwarmingsketel

Beschikbare accessoires (indien 
besteld)

Extra buitenluchttemperatuuropnemer
Sanitair warm water opnemer

BELANGRIJK:
Zie voor meer informatie § 4.2.8 sanitair warm water bedrijf. en § 4.2.12 Ketel.

3 - INSTALLATIE VAN HET SYSTEEM
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3.6.1 - Standaard installatie

Afbeelding 17: standaardinstallatie met sanitair warm water productie en verwarmingsketel

Radiators (heating only) 

Heating / Cooling floor 

OR Fan Coil 

~ 

~ 

OAT 

T 

Acc 
Unit #01 

NHC 

Acc WUI 
#120 

EH
3 

AB
 

A 
B 

~ + & 

DHW-V add_pmp Add EXP-T

<A> 

DHW-SAcc 

De-Coupling
Tank

OR Fa
<A> 

DUO 
Hydronic kit 
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Vloerverwarming/-koeling

Radiatoren (alleen verwarmen)

OF ventilatorconvector

Apparaatnr. 01

Scheidingstank

DUO
Hydromodule
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3.6.2 - Elektrische aansluitingen

Afbeelding 18: elektrische aansluiting op klemmenstrook voor sanitair warm water productie en verwarmingsketel

3.6.3 - Confi guratiestappen van de regeling

Nr. Stappen Tabel Par. Aanduiding 1 Aanduiding 2 Beschrijving Bereik Standaard Vb. Apparaat

1
Sanitair warm 
waterbedrijf 
confi gureren

Zie §3.5. Installatie met sanitair warm waterproductie

2 Een ketel 
instellen

601 Back-uptype
0 = Geen back-up
9 = Back-up door olie- of gasverwarmingsketel
1 tot 8 = niet gebruikt voor deze confi guratie

0 tot 9 0 9 -

514
 Minimum buitentemp 

voor verwarming

De warmtepomp mag niet draaien in 
verwarmingsbedrijf als de buitentemperatuur 
onder deze grenswaarde komt.

-20,0 tot 
10,0 -20,0 -7 °C

3 Een extra pomp 
instellen

Bij externe gebruikersinterface of 
binnenluchttemperatuuropnemer
Deze parameter defi nieert de werking van de 
extra pomp in de stand-bymodus:
0 = Geen extra pomp
2 = Volgens ruimtetemp : pomp uit behalve als 
er een vraag van de kamertemperatuur is
4 = Pomp uit behalve als er een vraag van de 
kamertemperatuur is en er geen SWW actief is
1 en 3 = niet gebruikt voor deze confi guratie

0 tot 4 0 Zie §4.2.10. 
Pompconfi guratie -

3 - INSTALLATIE VAN HET SYSTEEM
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3.7 - Installatie met sanitair warm water en verwarmingsproductie voor het zwembad, 
verwarmingsketel en buffertank

Deze installatie kan bestaan uit:

EREBA HT

Met geïntegreerde hydromodule (toerengeregeld)

Met bedieningspaneel op afstand 

   

Koelingsbedrijf
Verwarmingsbedrijf

Sanitair warm waterproductie

Verwarmingsketel

Beschikbare accessoires 
(indien besteld)

Extra buitenluchttemperatuuropnemer
Sanitair warm water opnemer
Zwembadverwarmingsopnemer

3.7.1 - Standaard installatie
Afbeelding 19: standaardinstallatie met sanitair warm water productie, verwarmingsproductie voor het zwembad en 

ruimteverwarming (vloerverwarming of radiatorconvector/ventilatorconvector)

Radiators (heating only) 

Heating / Cooling floor 

OR Fan Coil 
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OAT 
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Acc 
Unit #01 
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EH
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AB
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~ + & 

DHW-V add_pmp Add EXP-TDe-Coupling
Tank

<A> 

DHW-SAcc 
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WU
I

 #12

0 

OR F
<A> 

DUO 
Hydronic kit 

A 

B 

T 

Pool heating
sensor

Filter

Check
valve

Bleed
valve

Opmerking: het wordt aanbevolen om het hydraulische systeem van de zwembadverwarming te installeren voordat het SWW, het 
back-upverwarmingselement en de buffertank wordt geïnstalleerd.

3 - INSTALLATIE VAN HET SYSTEEM

Vloerverwarming/-koeling

Radiatoren (alleen verwarmen)

OF ventilatorconvector

Apparaatnr. 01

Scheidingstank

Aftapventiel
Onderbreker

Filter

Zwembadverwarmingsopnemer

DUO
Hydromodule
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3.7.2 - Elektrische aansluitingen

Afbeelding 20: elektrische aansluiting op klemmenstrook voor sanitair warm water, ruimteverwarming, verwarmingsproductie 
voor het zwembad en verwarmingsketel
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  X

2

DHW-S
Sensor

DHW Priority 
(pulse)Off PeakPool pump Power Limit.

-night mode-

OATDHW-S
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TB  X1
L1 N
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Backup

T>
Tmax.
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KM09
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3
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DI - Boiler

KM02

QS
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A2

Additional 
Water Pump

L1 L2 L3

AB
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BY

TB  X1
L1 N

Pool-V

Zie de opmerking over accessoires voor elektrische verbindingen betreffende accessoires voor zwembadverwarming

3.7.3 - Confi guratiestappen van de regeling
Nr. Stappen Tabel Par. Aanduiding 1 Aanduiding 2 Beschrijving Bereik Standaard Vb. Apparaat

1 Sanitair warm waterbedrijf 
confi gureren Zie §3.5. Installatie met sanitair warm waterproductie

2 Een ketel instellen Zie §3.6. Installatie met sanitair warm waterproductie en ketel

3 Zwembadverwarmingsbedrijfstype 
confi gureren 771 Zwembadverwarmingstype

0 = Geen beheer voor zwembadverwarming
1 = 2-punts omloopklep - NO contact (klep 
bekrachtigd in zwembadverwarmingspositie)
2 = 2-punts omloopklep  - NG contact (klep 
afgeschakeld in zwembadverwarmingspositie)

0 tot 2 0 1 -

4 Zwembadpomp confi gureren 502 Zwembadpomp

0 = Uitgeschakeld
1 = Vermogenbegrenzingsschakelaar
2 = Dalurenschakelaar
3 = Afschakelschakelaar
4 = Zonneboilerschakelaar
5 = SWW-verzoekschakelaar van tank
6 = SWW-prioriteitstoets
7 = Verzoektoets voor antilegionellacyclus
8 = Zomerschakelaar
9 = Prioriteitstoets voor zwembadverwarming
10 = Contact voor laten draaien van 
zwembadpomp
11 = Energiemeteringang (1 kWh/puls)
12 = Energiemeteringang (0,5 kWh/puls)
13 = Energiemeteringang (0,2 kWh/puls)
14 = Energiemeteringang (0,1 kWh/puls)
15 = Externe alarmindicatie

0 tot 15 0 10 -

5 Zwembadverwarmingssetpunt 
confi gureren 774 Zwembadverwarmingssetpunt Zwembadverwarmingssetpunt 20,0 tot 

35,0 30 28 °C

6 Zwembadverwarmingsschema 
confi gureren

775 Dagen van 
zwembadverwarmingsschema

Selecteer de dagen voor de werking in het 
zwembadverwarmingsbedrijfstype
Maandag  / Dinsdag / Woensdag  / Donderdag / 
Vrijdag / Zaterdag / Zondag

Ja / Nee Ja Ja -

776 Begintijd van 
zwembadverwarming Begintijd van het zwembadverwarmingsbedrijfstype 00:00 tot 

23:59 21:00 07:00 uu:mm

777 Eindtijd van 
zwembadverwarming Eindtijd van het zwembadverwarmingsbedrijfstype 00:00 tot 

23:59 06:00 22:00 uu:mm

7 LWT-regelpunt van 
zwembadverwarming confi gureren 781 LWT-regelpunt LWT-regelpunt van zwembadverwarming 30,0 tot 

50,0 40 45 °C

8 Compressorbegrenzingen 
confi gureren 554 Compressorbegrenzing

De compressorfrequentie is begrensd tot dit 
percentage
van de maximum toegestane frequentie bij draaien
in het zwembadverwarmingsbedrijfstype. Nuttig 
voor de verlaging van het geluidsniveau

50 tot 100 70 80 %

9 Temperatuuropnemer confi gureren 520 Type temperatuuropnemer

0 = Geen temperatuuropnemer
1 = 10 kohm thermistor
2 = 5 kohm thermistor
3 = 3 kohm thermistor
4 = Lagedrukopnemer
5 = Hogedrukopnemer

0 tot 5 0 1 -

3 - INSTALLATIE VAN HET SYSTEEM
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3.8 - Master/Slave-installatie

Deze installatie kan bestaan uit: 

EREBA T
EREBA HT
(zelfde type / zelfde grootte voor een Master / Slave-installatie)

Met geïntegreerde hydromodule:
- toerengeregeld (geen ΔT logica)

Masterapparaat voorzien van externe gebruikersinterface 
Geen bedieningspaneel op slave-units

      

Koelingsbedrijf
Verwarmingsbedrijf
(afhankelijk van unit type)

Beschikbare accessoires 
(indien besteld)

Master / Slave wateruittredetemperatuur opnemer 
(alleen aan te sluiten op de Master unit)
Extra buitenluchttemperatuuropnemer (alleen aan te sluiten op de Master unit)

BELANGRIJK:
Zie voor meer informatie § 4.2.9 Master/Slave tot 4 units. 

3.8.1 - Standaard installatie

Afbeelding 21: standaardinstallatie met master/slave (voorbeeld met 3 slaves)
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3 - INSTALLATIE VAN HET SYSTEEM
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EREBA T-HT NL-44  

3.8.2 - Elektrische aansluiting

Afbeelding 22: elektrische aansluiting op klemmenstrook voor master/slave-installatie
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3.8.3 - Confi guratiestappen van de regeling

a - Configuratiestappen: één master en twee slaves met een gebruikersinterface op de master

Nr. Stappen Afbeelding Tabel Par. Aanduiding 1 Aanduiding 2 Beschrijving Bereik Standaard Vb. Apparaat

1
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Voor het masterapparaat met een WUI, om de verschillende apparaten van de master/slave-installatie aan te spreken, 
is het noodzakelijk om de RS485-bus (groene connector J6) af te koppelen van de master en alle slaves behalve van de laatste slave.

Maar het bedieningspaneel wordt ingeschakeld door de master unit (12VDC)

641  CCN-elementadres
Het NHC-printadres van Slave 2 moet op 
een andere waarde worden ingesteld dan 
het NHC-printadres van de Master

0 tot 239 0 3 -

Wacht 30 seconden voordat u verdergaat met de volgend stap.
op het bedieningspaneel kan een fout verschijnen, maar het is geen probleem om door te gaan met de configuratie.
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Sluit de RS485 bus (groene connector J6) aan op Slave 1, naast Slave 2

641  CCN-elementadres
Het NHC-printadres van Slave 1 moet op 
een andere waarde worden ingesteld dan 
het NHC-printadres van de Master

0 tot 239 0 2 -

Wacht 30 seconden voordat u verdergaat met de volgend stap.
op het bedieningspaneel kan een fout verschijnen, maar het is geen probleem om door te gaan met de configuratie.

3
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Sluit de RS485 bus (groene connector J6) aan op Master, naast Slave 1 + 2

743 Slave nr. 1 adres
Het Slave-adres moet op een andere 
waarde worden ingesteld dan het Master-
adres

0 tot 239 0 2 -

744 Slave nr. 2 adres
Het Slave-adres moet op een andere 
waarde worden ingesteld dan het Master-
adres

0 tot 239 0 3 -

742  Master/slave 
selectie

Sta het master/slave bedrijf toe als master:
0 = Uitschakelen
1 = Master
2 = Slave

0 tot 2 0 1 -
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751  Cascade type 

De cascade type confi guratie heeft 
betrekking op de regeling van de master / 
slave-werking.
0 = Start eerst Master, dan eerste Slave tot 
laatste Slave. Stop laatste Slave tot eerste 
Slave, dan Master. 
1 = Starten/stoppen units afhankelijk van 
hun slijtagefactoren.
2 = Alle units (Master en Slaves) worden op 
hetzelfde moment gestart/gestopt.

0 tot 2 1 1 -

746  Capa. voor starten 
volgende unit

Als cascade type = 0 of 1, dan kan deze 
parameter [P746] worden ingesteld. Deze 
defi nieert het percentage van de capaciteit 
die de werkende unit moet bereiken voordat 
de volgende unit wordt gestart. Deze 
parameter wordt alleen gedefi nieerd op de 
master unit.

0 tot 100 75 75 %

3 - INSTALLATIE VAN HET SYSTEEM
Ve

ili
gh

ei
ds

in
ga

ng
 s

ch
ak

el
aa

r

A
an

ge
pa

st
A

an
ge

pa
st

A
an

ge
pa

st
A

an
ge

pa
st

A
an

ge
pa

st
A

an
ge

pa
st

N
ul

Bed.pan.(afstand)
Apparaat:
master 01; #01

Apparaat:
slave 01; #02

Apparaat:
slave 02; #03

Apparaat:
slave 02; #03

Polariteit

Aa
rd

in
g

Aa
rd

in
g

Aa
rd

in
g

Aa
rd

in
g

A
ar

di
ng

K
oe

lw
at

er
 s

ys
te

em
te

m
pe

ra
tu

ur
B

in
ne

nl
uc

ht
te

m
pe

ra
tu

ur
 (r

ui
m

te
-o

pn
em

er
)

B
ui

te
nl

uc
ht

te
m

p 
be

di
en

in
gs

pa
ne

el

A
ar

di
ng

 - 
O

pn
em

er
 [Ω

]
Acc

Slave 01 Slave 02Master

Slave 01 Slave 02Master

Slave 01 Slave 02Master



  NL-45  EREBA T-HT
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Gebruik procedure §3.7.3.b - Beheren van master en slave
 apparaten met een gemeenschappelijke gebruikersinterface om de status van slave 1 door te geven

742  Master/slave 
selectie

Sta het master/slave bedrijf toe als slave:
0 = Uitschakelen
1 = Master
2 = Slave

0 tot 2 0 2 -

521  Bedieningspaneel 
type

Confi gureer gebruikersinterface voor slave:
0 = Geen gebruikersinterface
1 =  Afstandsbediening door contacten 
of SUI
2 = WUI op afstand gemonteerd in het 
huis (pictogram “Luchttemp.” wordt 
weergegeven)
3 = WUI lokaal gemonteerd op het 
apparaat (pictogram “Watertemp.” wordt 
weergegeven)

0 tot 3 0 1 -
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Gebruik procedure §3.7.3.b - Beheren van master en slave
 apparaten met een gemeenschappelijke gebruikersinterface om de status van slave 2 door te geven

742  Master/slave 
selectie

Sta het master/slave bedrijf toe als slave:
0 = Uitschakelen
1 = Master
2 = Slave

0 tot 2 0 2 -

521  Bedieningspaneel 
type

Confi gureer gebruikersinterface voor slave:
0 = Geen gebruikersinterface
1 =  Afstandsbediening door contacten 
of SUI
2 = WUI op afstand gemonteerd in het 
huis (pictogram “Luchttemp.” wordt 
weergegeven)
3 = WUI lokaal gemonteerd op het 
apparaat (pictogram “Watertemp.” wordt 
weergegeven)

0 tot 3 0 1 -

Nr. Stappen Afbeelding Tabel Par. Aanduiding 1 Aanduiding 2 Beschrijving Bereik Standaard Vb. Apparaat
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Als de units zijn voorzien van een interne toerengeregelde hoofdpomp, dan moeten diverse parameters worden ingesteld voor elke unit van de Master/Slave-installatie
Voor het confi gureren van de hoofdpomp van het masterapparaat , moeten de andere apparaten

 van de installatie UIT zijn (alleen masterapparaat is geactiveerd)
Gebruik procedure §3.7.3.b - Beheren van master en slave-apparaten

 met een gemeenschappelijke gebruikersinterface om de status van de master door te geven

758  Master/Slave 
pomptype

0 = Geen pompaansturing
1 = Gemeenschappelijke waterpomp  
(een pomp wordt aan de buitenkant 
van het apparaat op het watersysteem 
gemonteerd en wordt geregeld door het 
masterapparaat)
2 = Individuele waterpomp: draait volgens 
M/S-totaalstatus (par. 229) 
3 = Individuele waterpomp: gestopt als 
aan alle voorwaarden van het apparaat 
is voldaan

0 tot 3 2 2 -

Bepaal het min. pomptoerental om het afsluiten van de stromingschakelaar mogelijk te maken (zie tabel 3: acties in het WUI-parametermenu of 
servicegereedschappen voor de activering van de reiniging, ontluchting en regeling van het debiet voor het hydraulische circuit)

Pas het pomptoerental aan om het verwachte waterdebiet te verkrijgen (zie tabel 3: acties in het WUI-parametermenu of servicegereedschappen voor de 
activering van de reiniging, ontluchting en regeling van het debiet voor het hydraulische circuit - Regel 'Toerengeregelde pomp – regeling op aanpasbaar 

constant toerental')
Voor het confi gureren van de hoofdpomp van het slave 1-apparaat

moeten de andere apparaten van de installatie UIT zijn (alleen slave 1 is geactiveerd)
Gebruik procedure §3.7.3.b Beheren van Master en Slave units met een gemeenschappelijk bedieningspaneel om de Slave 1 status door te geven

758  Master/Slave 
pomptype

0 = Geen pompaansturing
1 = Gemeenschappelijke waterpomp  
(een pomp wordt aan de buitenkant 
van het apparaat op het watersysteem 
gemonteerd en wordt geregeld door het 
masterapparaat)
2 = Individuele waterpomp: draait volgens 
M/S-totaalstatus (par. 229) 
3 = Individuele waterpomp: gestopt als 
aan alle voorwaarden van het apparaat 
is voldaan

0 tot 3 2 2 -

Bepaal het min. pomptoerental om het afsluiten van de stromingschakelaar mogelijk te maken (zie tabel 3: acties in het WUI-parametermenu of 
servicegereedschappen voor de activering van de reiniging, ontluchting en regeling van het debiet voor het hydraulische circuit)

Pas het pomptoerental aan om het verwachte waterdebiet te verkrijgen, met pompparameters = aanpasbaar constant toerental (zie tabel 3: acties in het 
WUI-parametermenu of servicegereedschappen voor de activering van de reiniging, ontluchting en regeling van het debiet voor het hydraulische circuit - 

Regel 'Toerengeregelde pomp – regeling op aanpasbaar constant toerental')
Voor het confi gureren van de hoofdpomp van unit Slave 2, moeten de andere units van de installatie uit zijn (alleen 

Slave 2 is ingeschakeld)
Gebruik procedure §3.7.3.b - Beheren van Master en Slave units met een gemeenschappelijk bedieningspaneel om de Slave 2 status door te geven

758  Master/Slave 
pomptype

0 = Geen pompaansturing
1 = Gemeenschappelijke waterpomp (een 
pomp wordt aan de buitenkant van het 
apparaat op het water- 
systeem gemonteerd en wordt geregeld 
door het masterapparaat)
2 = Individuele waterpomp (elk master- of 
slaveapparaat heeft zijn eigen pomp)

0 tot 3 2 2 -

Bepaal het min. pomptoerental om het afsluiten van de stromingschakelaar mogelijk te maken (zie tabel 3: acties in het WUI-parametermenu of 
servicegereedschappen voor de activering van de reiniging, ontluchting en regeling van het debiet voor het hydraulische circuit)

Pas het pomptoerental aan om het verwachte waterdebiet te verkrijgen, met pompparameters = aanpasbaar constant toerental (zie tabel 3: acties in het 
WUI-parametermenu of servicegereedschappen voor de activering van de reiniging, ontluchting en regeling van het debiet voor het hydraulische circuit - 

Regel 'Toerengeregelde pomp – regeling op aanpasbaar constant toerental')

8
De master unit wordt dan gebruik voor alle andere configuratiepunten (setpunt…).

Om de status van de verschillende Slaves te kennen, gebruikt u onderstaande procedure (zie § 3.7.3. b - Beheren van Master en Slave units met een gemeenschappelijk 
bedieningspaneel).

3 - INSTALLATIE VAN HET SYSTEEM
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3 - INSTALLATIE VAN HET SYSTEEM

3.9 - Unit met bedieningspaneel op afstand

De gebruikersinterface is een accessoire en moet binnen worden gemonteerd door de installateur.

BELANGRIJK: voor meer informatie over:
 ● over het gebruik van het bedieningspaneel, zie de gebruiksaanwijzing van het bedieningspaneel,
 ● de setpuntregeling, zie §4.2.5 Setpunt,
 ● het installatiedocument van het bedieningspaneel, zie de documentatie van het accessoire.

3.8.1 - Elektrische aansluiting

Afbeelding 24: elektrische aansluiting van bedieningspaneel op afstand
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b- Beheren van Master en Slave units met een 
gemeenschappelijk bedieningspaneel 

Dankzij het gemeenschappelijke bedieningspaneel op de master-
unit zijn de gegevens van de slaves toegankelijk (hoofdscherm, 
parametermenu...).

De procedure van navigeren tussen de verschillende algemene 
statussen van units en overschakelen van Master naar Slave 
1, vervolgens naar Slave 2 (indien aanwezig), vervolgens naar 
Slave 3 (indien aanwezig), is als volgt: 

Om te navigeren van Master naar Slave of van Slave naar Slave, 
houdt u de toets Occupancy en de toets Omhoog gelijktijdig 
ingedrukt gedurende 2 seconden. 

Afbeelding 23: WUI-scherm voor slave 1

Vanuit dit scherm hebt u toegang tot alle gegevens van Slave 1 
(parametermenu…).

Om de inbedrijfstelling te voltooien, moet u setpunten configureren, afhankelijk van de configuratie van het bedieningspaneel
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3.9.2 - Confi guratiestappen van de regeling

Nr. Stappen Tabel Par. Aanduiding 1 Aanduiding 2 Beschrijving Bereik Standaard Vb. Apparaat Toegang Controleer

1

Controleer of 
het apparaat is 

geconfi gureerd in het 
bedieningspaneel op 

afstand 

521 Bedieningspaneel type

0 = Geen gebruikersinterface
1 = Afstandsbediening door contacten of SUI
2 = WUI op afstand gemonteerd in het huis
3 = WUI lokaal gemonteerd op het apparaat

0 tot 3 0 2 -

Controleer op het bedieningspaneel of de unit is geconfi gureerd voor luchtsetpunt   

2 Regeling op 
luchtsetpunt

421  Verwarming thuis 
setpunt

Luchtsetpunt voor verwarmingsbedrijf wanneer 
bezetting = Weg

12,0 tot 
34,0 19 20 °C

422 Verwarming slapen 
offset

Luchtoffset voor verwarmingsbedrijf wanneer 
bezetting = Slapen

-10,0 tot 
0,0 -2,0 -1 ^C

423 Verwarming weg offset Luchtoffset voor verwarmingsbedrijf wanneer 
bezetting = Weg

-10,0 tot 
0,0 -4,0 -3 ^C

424  Koeling thuis setpunt Luchtsetpunt voor koelingsbedrijf wanneer bezetting 
= Weg

20,0 tot 
38,0 26 24 °C

425 Koeling slapen offset Luchtoffset voor koelingsbedrijf wanneer bezetting 
= Slapen

0,0 tot 
10,0 2 2 ^C

Koeling weg offset Luchtoffset voor koelingsbedrijf wanneer bezetting 
= Weg

0,0 tot 
10,0 4 4 ^C

3a

Eerste mogelijkheid: 
regeling op 

voorgedefi nieerde 
klimaatcurve

581 Verwarming 
klimaatcurve selecteren

0 = Geen curve / vast watersetpunt 
1 tot 12 = Verwarmingsklimaatcurve #nummer
13 = Aangepaste klimaatcurve

-1 tot 12 -1 2 -

412 Verwarming curv max 
stp offset

Verwarming maximum watersetpunt kan worden 
verschoven met deze parameter, om het setpunt 
optimaal aan te passen aan de behoefte van de klant

-5,0 tot 
5,0 0 5 ^C

586 Koeling klimaatcurve 
selecteren

0 = Geen curve / vast watersetpunt 
1 tot 2 = Koelingsklimaatcurve #nummer1
3 = Aangepaste klimaatcurve

-1 tot 2 -1 1 -

413 Koeling curve min stp 
offset

Koeling minimum watersetpunt kan worden 
verschoven met deze parameter, om het setpunt 
optimaal aan te passen aan de behoefte van de klant

-5,0 tot 
5,0 0 5 ^C

3b
Tweede mogelijkheid: 
regeling op vast LWT-

setpunt

581 Verwarming 
klimaatcurve selecteren Verwarming klimaatcurve selecteren -1 tot 12 -1 -1 -

401  Verwarming thuis 
setpunt

Watersetpunt voor verwarmingsbedrijf wanneer 
bezetting = Weg

20,0 tot 
60,0 45 50 °C

402 Verwarming slapen 
offset

Wateroffset voor verwarmingsbedrijf wanneer 
bezetting = Slapen

-10,0 tot 
0,0 0.0 -5 ^C

403 Verwarming weg offset Wateroffset voor verwarmingsbedrijf wanneer 
bezetting = Weg

-10,0 tot 
0,0 -5,0 -10 ^C

586 Koeling klimaatcurve 
selecteren Koeling klimaatcurve selecteren -1 tot 2 0 -1 -

407  Koeling thuis setpunt Watersetpunt voor koelingsbedrijf wanneer bezetting 
= Weg

0,0 tot 
18,0 12 18 °C

408 Koeling slapen offset Wateroffset voor koelingsbedrijf wanneer bezetting 
= Slapen

0,0 tot 
10,0 0 2 ^C

409 Koeling weg offset Wateroffset voor koelingsbedrijf wanneer bezetting 
= Weg

0,0 tot 
10,0 5 5 ^C

3c

Derde mogelijkheid: 
regeling op 
aangepaste 
klimaatcurve

581 Verwarming 
klimaatcurve selecteren Verwarming klimaatcurve selecteren -1 tot 12 -1 0 -

582 Verwarming minimum 
buitenluchttemperatuur

In verwarmingsbedrijf, klanteigen minimum 
buitenluchttemperatuur

-30,0 tot 
10,0 -7,0 -20 °C

583 Verwarming maximum 
buitenluchttemperatuur

In verwarmingsbedrijf, klanteigen maximum 
buitenluchttemperatuur

10,0 tot 
30,0 20 20 °C

584 Verwarming min water 
setpunt

In verwarmingsbedrijf, klanteigen minimum 
watertemperatuur

20,0 tot 
40,0 20 20 °C

585 Verwarming max water 
setpunt

In verwarmingsbedrijf, klanteigen maximum 
watertemperatuur

30,0 tot 
60,0 38 38 °C

412 Verwarming curv max 
stp offset

Verwarming maximum watersetpunt kan worden 
verschoven met deze parameter, om het setpunt 
optimaal aan te passen aan de behoefte van de klant

-5,0 tot 
5,0 0 5 ^C

586 Koeling klimaatcurve 
selecteren Koeling klimaatcurve selecteren -1 tot 2 -1 0 -

587 Koeling minimum 
buitenluchttemperatuur

In koelingsbedrijf, klanteigen minimum 
buitenluchttemperatuur

0,0 tot 
30,0 20 22 °C

588 Koeling maximum 
buitenluchttemperatuur

In koelingsbedrijf, klanteigen maximum 
buitenluchttemperatuur

24,0 tot 
46,0 35 35 °C

589 Koeling min water 
setpunt

In koelingsbedrijf, klanteigen minimum 
watertemperatuur

5,0 tot 
20,0 10 7 °C

590 Koeling max water 
setpunt

In koelingsbedrijf, klanteigen maximum 
watertemperatuur

5,0 tot 
20,0 18 15 °C

413 Koeling curve min stp 
offset

Koeling minimum watersetpunt kan worden 
verschoven met deze parameter, om het setpunt 
optimaal aan te passen aan de behoefte van de klant

-5,0 tot 
5,0 0 5 ^C

4 Zomerstand 
confi gureren 

716 Zomerstand buitentemp 
drempel

De zomerstand is ingesteld als het 
zomerstandcontact gesloten is.
• Zomerstand is ingesteld op "Aan" als de 
buitenluchttemperatuur boven de zomerstand 
buitentemperatuur grenswaarde [P716] is gedurende 
ten minste de zomerstand aan vertraging [P717].
• Zomerstand wordt gereset als de buitentemperatuur 
onder de zomerstand buitentemperatuur 
grenswaarde [P716 ] min 2 K is gedurende ten 
minste de zomerstand uit vertraging [P718].

15,0 tot 
30,0 20 22 °C

717 Zomerstand aan 
vertraging 0 tot 12 5 7 h

Zomerstand uit 
vertraging 0 tot 12 5 7 h

3 - INSTALLATIE VAN HET SYSTEEM
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3 - INSTALLATIE VAN HET SYSTEEM
3.10 - Extra buitentemperatuuropnemer

Als de unit op een ongunstige plaats staat, die leidt tot een verkeerde meting van de buitenluchttemperatuur, is kan een extra 
buitenluchttemperatuuropnemer worden gemonteerd op een geschikte plaats. Deze opnemer is beschikbaar als accessoire (zie 
§1.6.1 Opties en accessoires). En zie de documentatie van het accessoire voor meer bijzonderheden over de installatie..

3.10.1 - Elektrische aansluitingen

Afbeelding 25: elektrische aansluiting van extra opnemer van buitenluchttemperatuur en van binnenluchttemperatuur
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3.10.2 - Configuratiestappen van de regeling

Stappen Tabel Par. Aanduiding 1 Aanduiding 2 Beschrijving Bereik Standaard Vb. Apparaat

Een extra buitenlucht-
temperatuuropnemer 

configureren
511

Buitenlucht-
temperatuuropnemer 

type

0 = Geen extra buitenluchttemperatuuropnemer 
1 = 10kOhm extra buitenluchttemperatuuropnemer 
(aangesloten op NHC-bord) 
2 =  5kOhm extra buitenluchttemperatuuropnemer 
(aangesloten op NHC-bord) 
3 =  3kOhm extra buitenluchttemperatuuropnemer 
(aangesloten op NHC-bord)

0 tot 3 0 3 -

3.11 - Binnentemperatuuropnemer

Indien nodig kan een extra binnenluchttemperatuuropnemer worden gemonteerd, die de kamertemperatuur meet in plaats van de 
luchttemperatuuropnemer van het bedieningspaneel (voor een bedieningspaneel op afstand) of als er geen bedieningspaneel is. 
Wanneer deze opnemer is gemonteerd en geconfigureerd, wordt de binnenluchttemperatuur vergeleken met het luchtsetpunt voor 
het bepalen van de vraag om verwarming of koeling. 

3.11.1 - Elektrische aansluitingen

Zie voor de bijzonderheden over de elektrische aansluiting Afbeelding 22 Elektrische aansluiting van extra buitentemperatuuropnemer 
en binnentemperatuuropnemer.

3.11.2 - Configuratiestappen van de regeling

Stappen Tabel Par. Aanduiding 1 Aanduiding 2 Beschrijving Bereik Standaard Vb. Apparaat

Controleer op het 
bedieningspaneel 

of de unit is 
geconfigureerd voor 

luchtsetpunt

521  Bedieningspaneel 
type

0 = Geen gebruikersinterface 
1 = Afstandsbediening door contacten of SUI 
2 = WUI op afstand gemonteerd in het huis 
3 = WUI lokaal gemonteerd op het apparaat

0 tot 3 0
2 

(zelfs bij 
lokale WUI )

-

Controleer op het bedieningspaneel of de unit is geconfigureerd voor luchtsetpunt   

Een 
binnentemperatuur-
opnemer instellen

510 Binnentemperatuur-
opnemer type

0 = Geen binnenluchttemperatuuropnemer 
1 = 10 KOhms thermistor 
2 = 5 KOhms thermistor 
3 = 3 KOhms thermistor

0 tot 3 0 2 -

Zie voor het configureren van het setpunt §3.9.2 Setpunt. Configuratiestappen van de regeling.
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4.1 - Unitreeks

a. - EREBA 17-21 T

Verdamperwatertemperatuur °C Minimum Maximum

Koelerwater intredetemperatuur (bij opstart) 6 (3) 30

Water uittredetemperatuur tijdens bedrijf 5 (3) 18

Condensorluchttemperatuur °C Minimum Maximum

Standaard unit  -10 (2) 46

(1)  60°C voor EREBA 17 HT en 57°C voor EREBA 21 HT
(2)  Voor een werking bij buitenluchttemperaturen onder 0°C (koelingsbedrijf en 

verwarmingsbedrijf), moer het water beschermd zijn tegen bevriezing. Afhankelijk 
van de waterinstallatie, kan het watercircuit door de installateur tegen vorst 
beschermd worden met behulp van een antivriesoplossing of verwarmingslinten.

(3)  Minimum uittredetemperatuur van het water van 7°C en minimum 
intredewatertemperatuur van 7,5°C voor een luchttemperatuur van -10°C tot 
0°C voor EREBA 17-21 T
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b - EREBA 17-21 HT

Koelingscyclus

Verdamperwatertemperatuur °C Minimum Maximum

Koelerwater intredetemperatuur (bij opstart) 6 30

Water uittredetemperatuur tijdens bedrijf 5 18

Condensorluchttemperatuur °C Minimum Maximum

Standaard unit  0 46

Verwarmingscyclus

Condensorwatertemperatuur °C Minimum Maximum

Koelerwater intredetemperatuur (bij opstart) 10 45

Water uittredetemperatuur tijdens bedrijf 20 60 / 57 (1)

Verdamperluchttemperatuur °C Minimum Maximum

Standaard unit  -20 (2) 30

(1)  60°C voor EREBA 17 HT en 57°C voor EREBA 21 HT
(2)  Voor een werking bij buitenluchttemperaturen onder 0°C (koelingsbedrijf en 

verwarmingsbedrijf), moer het water beschermd zijn tegen bevriezing. Afhankelijk 
van de waterinstallatie, kan het watercircuit door de installateur tegen vorst 
beschermd worden met behulp van een antivriesoplossing of verwarmingslinten.
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4 - WERKING

Bedrijfsbereik EREBA 17-21 T

Bedrijfsbereik EREBA 17-21 HT, verwarmingsbedrijfstype

Wateruittredetemperatuur (°C)

Wateruittredetemperatuur (°C)

Wateruittredetemperatuur (°C)
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4 - WERKING
4.2 - Bedrijfstypen 

4.2.1 - Bezettingsbedrijf
Afhankelijk van de configuratie van de unit, kan het systeem op 
twee manieren geregeld worden. De eerste methode gebruikt 
setpunten, waarbij de buitenluchttemperatuur geen effect 
heeft op de temperatuur die is ingesteld door de regeling. De 
tweede regelmethode is gebaseerd op een klimaatcurve. In 
deze situatie wordt de watertemperatuur aangepast in reactie op 
veranderingen in de buitentemperatuur. 
De unit kan werken in THUIS, SLAPEN, of WEG bedrijf. De 
bezetting kan met de hand door de gebruiker worden ingesteld 
of automatische overeenkomstig het programma (zie de 
gebruiksaanwijzing van het bedieningspaneel). 

Bezetting Display Comfort type

Home Comfort

Sleep Comfort

Away
-: De ventilatie werkt met 
verlaagd debiet of druk in 

Eco-uitblaaskanaal

BELANGRIJK: na een stroomstoring wordt het laatste 
bedrijfstype (koeling / verwarming / SWW) of bezettingstype 
(thuis / slapen / weg) automatisch hersteld.

4.2.2 - Bedrijfstypen

De gebruiker kan normaliter uit drie beschikbare bedrijfstypes 
kiezen, d.w.z. koeling, verwarming of allen sanitair 
warmwaterproductie. Andere typen, zoals booster koeling of 
booster verwarming, ontluchten, en drogen, kunnen alleen 
worden geselecteerd met service-toegangsniveau.

De unit kan werken in de volgende bedrijfstypen:
• Uit: apparaat wordt gevraagd om te stoppen.
• Koelen: apparaat wordt gevraagd om te werken in koeling-

bedrijfstype.
• Verwarmen: apparaat wordt gevraagd om te werken in 

verwarmingsbedrijfstype.
• Alleen SWW: apparaat wordt gevraagd om te werken in alleen 

SWW-type.
• Boosterkoeling: apparaat wordt gevraagd om te werken in 

koeling-bedrijfstype met maximale compressorfrequentie.
• Boosterverwarming: apparaat wordt gevraagd om te werken in 

verwarmingsbedrijfstype met maximale compressorfrequentie.
• Ontluchten:  waterpomp wordt gevraagd om te werken voor 

het ontluchten van het hydraulische circuit.
• Drogen: apparaat wordt gevraagd om te werken in 

verwarmingsbedrijfstype en het verwarmingswatersetpunt is 
verhoogd om de vloerverwarming te drogen.

Wanneer het koelingsbedrijf is geselecteerd, werkt de 
koemachine of de warmtepomp in het koelingsbedrijf om het 
watercircuit te koelen tot de gekozen temperatuur. 
Wanneer de warmtepomp in verwarmingsbedrijf is, verwarmt 
de warmtepomp het watercircuit tot de gekozen temperatuur. 
Wanneer de buitenluchttemperatuur erg laag is, kunnen 
elektrische verwarmingselementen of een ketel worden gebruikt 
om aan de warmtevraag te voldoen.
Wanneer alleen SWW is gevraagd, kan de unit niet werken in 
koelings- of verwarmingsbedrijf.
De unit kan ook werken in alleen SWW-bedrijf wanneer 
verwarmingsbedrijf of koelingsbedrijf is geselecteerd, afhankelijk 
van programma / temperatuurconditie / maximum draaitijd.
Wanneer het systeem in de Uit-modus is, zijn de compressor en 
de pomp gestopt (behalve voor vorstbeveiliging van de woning 
en om het bevriezen van het water te voorkomen, zie § 4.2.6 
Vorstbeveiliging van de woning en 4.2.7 Vorstbeveiliging van het 
water).

4.2.3 - Regeling bedrijfsmodus

De keuze van het bedrijfstype kan verschillen naar gelang het 
toegangsniveau en de gebruikte communicatiemethode, d.w.z. 
bedieningspaneel met display, eigen protocolcommunicatie, of 
JBus-communicatie. 

In de volgende paragrafen zijn de configuratiestappen gelijk 
voor al deze drie communicatiemethoden, behalve voor de 
configuratie met directe toegang via het bedieningspaneel.

a - Regeling met bedieningspaneel

Als de unit een bedieningspaneel heeft, kan het type rechtstreeks 
op het bedieningspaneel geselecteerd worden.

Wanneer de unit uit is, druk dan op de toets Mode om het 
bedieningspaneel te wekken en druk dan en paar keer op de 
toets Mode om het gewenste bedrijfstype te selecteren.

Tabel 4: verschillende bedrijfstypen

Systeemtype Display Pictogram
Uit - [geen pictogram]

Koeling
 

[vast pictogram]

Verwarming
 

[vast pictogram]

Alleen SWW
 

[vast pictogram]

Booster koeling*
 

[snel knipperend]

Booster 
Verwarming* [snel knipperend]

Ontluchten*
 

[snel knipperend]

Drogen* [langzaam 
knipperend]

*Alleen met service-toegangsniveau (met wachtwoord 0120).

Zie de handleiding van het bedieningspaneel voor meer 
informatie over het bedieningspaneel.
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b - Eigen protocolcommunicatie

De unit kan worden gestart of gestopt en het bedrijfstype kan worden geselecteerd over het netwerk.

Stappen Tabel Par. Aanduiding 1 Aanduiding 2 Beschrijving Bereik Standaard Vb. Apparaat

Ty
pe

 s
el

ec
tie

 o
p 

be
di

en
in

gs
pa

ne
el

 
ge

av
an

ce
er

d 
m

en
u 

44  
 

Systeem 
modusverzoek 

0 = Uit

0 tot 9 - 1 -

1 = Koelen

2 = Verwarmen

4 = SWW

5 = Booster koeling

6 = Booster verwarming

8 = Ontluchten (waterpomp draait constant om het 
watercircuit te ontluchten)
9 = Drogen (langzame water temp. helling omhoog in 
verwarmingsbedrijf voor drogen van vloerverwarming)

 

c - JBus-communicatie

De unit kan worden gestart of gestopt en het systeemtype kan worden geselecteerd over het JBus-netwerk. Zie JBus-registers in § 
7. Parameteroverzicht.

4.2.4 - Switches

Sommige hieronder beschreven bedrijfstypes (zomerbedrijf / nachtbedrijf…) kunnen worden geactiveerd of gedeactiveerd via 
switches. Ook kunnen andere externe contacten worden aangesloten op de unit om nieuwe functies toe te voegen. Als de unit wordt 
beheerd via externe contacten, moet de waarde van parameter Bedieningspaneel type in UI_CONF tabel, veranderd worden met 
[P521] = 1.

Tabel 5: mogelijke schakelaars die op het systeem moeten worden gemonteerd

Switch Definitie

Aan/uit schakelaar op afstand Gebruik voor het starten en stoppen van de unit (indien geen bedieningspaneel).
Verwarmings-/koelingsbedrijf (op 
afstand)

Gebruikt voor het selecteren (indien geen bedieningspaneel):
- Koelingsbedrijf = contact geopend
- Verwarmingsbedrijf = contact gesloten

Normaal/Eco (op afstand) Gebruikt voor het selecteren (indien geen bedieningspaneel):
- Home-bedrijf = contact geopend 
- Away-bedrijf = contact gesloten

Veiligheidscontact Dit contact moet een ‘normaal gesloten’ type zijn.
Parameter [P501] wordt gebruikt voor het configureren van het veiligheidscontacttype: 
1 =  Volledig veiligheidscontact: apparaat wordt gestopt wanneer het contact wordt geopend
2 = Veiligheidscontact van vloerverwarming: verwarmingsbedrijfstype is niet toegestaan 
wanneer het contact wordt geopend
3 = Veiligheidscontact van vloerkoeling: koeling- 
bedrijfstype is niet toegestaan wanneer het contact wordt geopend

Vermogensbegrenzingscontact 
(nachtbedrijf)

Beperkt de maximum frequentie van de compressor voor een stillere werking

Dalurencontact Deze schakelaar moet worden gesloten als de elektriciteitsprijs hoog is (elektrische verwarmingstrappen zijn niet toegestaan)
Afschakelschakelaar Dit contact is vereist door het elektriciteitsbedrijf (bijv. in Duitsland) voor het efficiënter kunnen regelen van de productie en het 

verbruik van groene stroom (wind, zon). Wanneer de schakelaar is gesloten dan zal de unit zo snel mogelijk stoppen
Zonne-ingang contact Wanneer de switch is gesloten kan de unit niet werken in verwarmings- of SWW-bedrijf omdat warm water wordt geproduceerd door 

een zonneboiler
SWW-verzoek schakelaar van tank Wanneer deze ingang is gesloten, dan is de productie van sanitair warm water gevraagd. Op deze ingang moet een op de sanitair 

warm water tank gemonteerd thermocontact worden aangesloten
SWW-prioriteit contact (thermocontact) Wanneer de status van deze ingang verandert van open naar dicht, schakelt de unit over op sanitair warm water productie voor de 

geprogrammeerde duur [P115], ongeacht de naar ruimteverwarming en het actuele SWW-programma
Antilegionellacyclus verzoek toets Wanneer de status van deze ingang verandert van open naar dicht, wordt de sanitair warm water productie gevraagd met het 

antilegionellasetpunt
Zomerschakelaar Gebruikt voor het selecteren van zomerbedrijf (contact gesloten). Raadpleeg voor meer informatie over de zomerstand hoofdstuk 

4.2.17
Energiemeter ingang Deze ingang wordt gebruikt voor het tellen van het aantal pulsen dat is ontvangen van een externe energiemeter (apart leverbaar)
Externe alarmindicatie ingang Wanneer deze ingang wordt geopend, wordt het alarm geactiveerd. Dit alarm is alleen ter informatie en heeft geen invloed op de 

werking van de unit .
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4.2.5 - Setpunt

Afhankelijk van de configuratie van de unit, kan de regeling van het systeem zijn gebaseerd op de regeling van het water- of 
luchtsetpunt.

Om een beter comfort te krijgen, kan het kamertemperatuursetpunt of watertemperatuursetpunt worden aangepast aan uw behoefte. 
Merk op dat het temperatuursetpunt alleen kan worden aangepast binnen het voor elk bezettingstype gedefinieerd bereik.

Wanneer de unit is voorzien van een bedieningspaneel op afstand of binnentemperatuuropnemer, kan de regeling worden gebaseerd 
op het luchtsetpunt.

Luchtsetpuntconfiguratie

Afhankelijk van de bezetting en het verwarming/koeling/SWW-bedrijfstype, geldt het onderstaande luchtsetpunt.  

Het luchtsetpunt kan op twee manieren worden geconfigureerd:
 - Rechtstreeks op het bedieningspaneel (zie de gebruiksaanwijzing van het bedieningspaneel)
 - In het parametermenu via het bedieningspaneel of JBus of eigen protocol (zie § 7. Parameteroverzicht)

 KOELING

WUI-bezetting Luchtsetpunt rechtstreeks op WUI Bereik Luchtsetpunt op parametermenu Bereik

Koeling thuis setpunt 20 tot 38 °C Koeling thuis setpunt [P424] 20 tot 38 °C

Koeling slapen setpunt 20 tot 38 °C Koeling slapen offset [P425] 0 tot 10°C

Koeling weg setpunt 20 tot 38 °C Koeling weg offset [P426] 0 tot 10°C

  VERWARMING

WUI-bezetting Luchtsetpunt rechtstreeks op WUI Bereik Luchtsetpunt op parametermenu Bereik

Verwarming thuis setpunt 12 tot 34 °C Verwarming thuis setpunt [P421]  12 tot 34 °C

Verwarming slapen setpunt 12 tot 34 °C Verwarming slapen offset [P422] -10 to 0^C

Verwarming weg setpunt 12 tot 34 °C Verwarming weg offset [P423] -10 to 0^C

Nadat de luchtsetpunten zijn gedefinieerd, moeten de watersetpunten worden geconfigureerd (zie §3.9. Unit met bedieningspaneel 
op afstand). Vind hieronder meer details over de watersetpuntconfiguratie.

Watersetpuntconfiguratie 

De berekening van het watersetpunt kan zijn gebaseerd op:

1/ Voorgedefinieerde klimaatcurves afhankelijk van buitenluchttemperatuur: klimaatcurves al voorgeconfigureerd in regelparameters.
2/ Vast watersetpunt: met een vaste waarde voor elk bezettingstype.
3/ Aangepaste klimaatcurve afhankelijk van buitenluchttemperatuur: definiëren van aangepaste klimaatcurves als functie van de 
toepassing.
4/ Verschuiving van klimaatcurves (voorgedefinieerd en klanteigen)

1/ Voorgedefinieerde klimaatcurves

  KOELING: als de klimaatcurve van de koeling [P586] is geconfigureerd op “1” of “2”, wordt het watersetpunt berekend volgens 
de geselecteerde klimaatcurve van de koeling. 

Er zijn twee voorgedefinieerde koeling klimaatcurves beschikbaar:

Klimaatcurve Min. buitentemp Max. buitentemp Min. watertemp Max. watertemp Toepassing

K1 20°C 40°C 5°C 10 °C Ventil.conv.

K2 20°C 40°C 10 °C 18°C Vloerverwarm.
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  VERWARMING: als de klimaatcurve van de verwarming [P581] is geconfigureerd op een parameter van “1” tot “12”, wordt 
het watersetpunt berekend volgens de geselecteerde klimaatcurve van de verwarming.

Er zijn twaalf voorgedefinieerde verwarming klimaatcurves beschikbaar:

Klimaatcurve Min. buitentemp Max. buitentemp Min. watertemp Max. watertemp Toepassing

K1 -7°C 20°C 20°C 38°C Vloerverwarm.

K2 -5°C 20°C 20°C 33°C Vloerverwarm.

K3 -9°C 20°C 20°C 45°C Ventil.conv.

K4 -8 °C 20°C 40°C 50°C Ventil.conv.

K5 -5°C 20°C 40°C 55 °C Radiatoren

K6 0°C 20°C 40°C 60°C Radiatoren

K7 -20 °C 20°C 22°C 42°C Ventil.conv.

K8 -20 °C 20°C 23°C 55 °C Radiatoren

K9 -12,7°C 20°C 24°C 60°C Radiatoren

K10 -5,9°C 20°C 25 °C 60°C Radiatoren

K11 -1,5°C 20°C 26°C 60°C Radiatoren

K12 3,5°C 20°C 27°C 60°C Radiatoren
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Als de buitenluchttemperatuur ongeldig is (niet 
verzonden door de inverter, waarde buiten het bereik, 
enz.), is het watersetpunt gelijk aan de actuele minimum 
watertemperatuur.

 - Als de buitenluchttemperatuur boven de actuele 
maximum buitenluchttemperatuur grenswaarde is, dan 
is het watersetpunt gelijk aan de actuele maximum 
watertemperatuur.

De klimaatcurve komt overeen met het watersetpunt in Home-
bedrijfstype. Voor het definiëren van de andere bezettingstypen, 
moeten Koeling slaap offset [P408] en Koeling weg offset [P409] 
worden geconfigureerd:
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2/ Vast watersetpunt

Als de koeling klimaatcurve [P586] of de verwarming klimaatcurve [P581] is geconfigureerd op “-1”, dan wordt het waterregelpunt 
bepaald volgens het bezettingstype.

De watersetpunt kan op twee manieren worden geconfigureerd:
 - Rechtstreeks op het bedieningspaneel (zie de gebruiksaanwijzing van het bedieningspaneel)
 - In het parametermenu via het bedieningspaneel of JBus of eigen protocol (zie § 7. Parameteroverzicht)

 KOELING

Bed.pan. bezetting Watersetpunt rechtstreeks op bed.pan. Bereik Watersetpunt op parametermenu Bereik

Koeling thuis setpunt 5 tot 18 °C Koeling thuis setpunt [P407] 5 tot 18 °C

Koeling slapen setpunt Koeling slapen offset [P408] 0 tot 10°C

Koeling weg setpunt Koeling weg offset [P409] 0 tot 10°C

  VERWARMING

Bed.pan. bezetting Watersetpunt rechtstreeks op bed.pan. Bereik Watersetpunt op parametermenu Bereik

Verwarming thuis setpunt 20 tot 60 °C Verwarming thuis setpunt [P401]  20 tot 60

Verwarming slapen setpunt Verwarming slapen offset [P402] -10 to 0^C

Verwarming weg setpunt Verwarming weg offset [P403] -10 to 0^C

  Alleen SWW (de setpunten die hieronder zijn gedefinieerd, wijzigen ook de setpunten voor het SWW-type)

Bed.pan. bezetting Watersetpunt rechtstreeks op bed.pan. Bereik Watersetpunt op parametermenu Bereik

SWW setpunt 30 tot 60 °C SWW setpunt [P406] 30 tot 60 °C

SWW antilegionella stp 50 tot 60 °C SWW antilegionella stp [P405] 50 tot 60 °C

Voorbeeld:
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 Als de buitenluchttemperatuur ongeldig is (niet verzonden 
door de inverter, waarde buiten het bereik, enz.), is 
het watersetpunt gelijk aan de actuele maximum 
watertemperatuur.

 - Als de buitenluchttemperatuur boven de actuele 
maximum buitenluchttemperatuur grenswaarde is, dan 
is het watersetpunt gelijk aan de actuele minimum 
watertemperatuur.

De klimaatcurve komt overeen met het watersetpunt in Home-
bedrijfstype. Voor het definiëren van de andere bezettingstypen, 
moeten Verwarming slaap offset [P402] en Verwarming weg 
offset [P403] worden geconfigureerd:
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3/ Aangepaste klimaatcurve

  KOELING: als de klimaatcurve van de koeling [P586] is 
geconfigureerd op “0”, wordt het watersetpunt berekend 
volgens de aangepaste klimaatcurve van de koeling. 

Deze aangepaste koeling klimaatcurve kan worden gedefinieerd 
met de volgende parameters:

Parameter Beschrijving 1 Beschrijving 2 Standaard Min. Max. 

Aangepaste minimum buitentemp 20°C 0°C 30°C

Aangepaste maximum buitentemp 35°C 24°C 46°C

Aangepaste minimum watertemp 10°C 5°C 18°C

Aangepaste maximum watertemp 18°C 5°C 18°C

Voorbeeld:
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 - Als de buitenluchttemperatuur geldig is, dan is het 
watersetpunt gelijk aan de aangepaste minimum 
watertemperatuur [P589].

 - Als de buitenluchttemperatuur boven de actuele 
maximum buitenluchttemperatuur grenswaarde is, dan 
is het watersetpunt gelijk aan de aangepaste maximum 
watertemperatuur [P590]. 

 - Als de minimum buitenluchttemperatuur groter dan of gelijk 
aan de maximum buitenluchttemperatuur grenswaarde 
is, dan is het watersetpunt gelijk aan de aangepaste 
maximum watertemperatuur [P590]. 

 VERWARMING: als de klimaatcurve van de verwarming 
[P581] is geconfigureerd op “0”, wordt het watersetpunt 
berekend volgens de aangepaste klimaatcurve van de 
verwarming. 

Deze aangepaste verwarming klimaatcurve kan worden 
gedefinieerd met de volgende parameters:

Parameter Beschrijving 1 Beschrijving 2 Standaard Min. Max. 

Aangepaste minimum buitentemp -7°C -30°C 10°C

Aangepaste maximum buitentemp 20°C 10°C 30°C

Aangepaste minimum watertemp 20°C 20°C 40°C

Aangepaste maximum watertemp 38°C 30°C 60°C

Voorbeeld:
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 - Als de buitenluchttemperatuur geldig is, dan is het watersetpunt 
gelijk aan de aangepaste maximum watertemperatuur [P585]. 

 - Als de buitenluchttemperatuur boven de actuele maximum 
buitenluchttemperatuur grenswaarde is, dan is het watersetpunt 
gelijk aan de aangepaste minimum watertemperatuur [P584]. 

 - Als de minimum buitenluchttemperatuur groter dan of gelijk 
aan de maximum buitenluchttemperatuur grenswaarde is, 
dan is het watersetpunt gelijk aan de aangepaste maximum 
watertemperatuur [P584]. 

4/ Verschuiving van klimaatcurves (voorgedefinieerd en klanteigen)
Er kunnen ook twee andere parameters worden geconfigureerd voor 
het aanpassen van het watersetpunt aan de wensen van de klant: 
• voor de koeling curve, kan het koeling minimum watersetpunt 

[P589] worden verschoven door een verschuiving aan de 
onderkant van de curve (koeling curve min stp offset [P413])

• en voor de verwarming curve, kan het verwarming maximum 
watersetpunt [P585] worden verschoven door een verschuiving 
aan de bovenkant van de curve (verwarming curve max stp offset 
[P412])
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4.2.6 - Vorstbeveiliging van de woning

Deze beveiliging wordt gebruikt op EREBA HT, alleen met externe gebruikersinterface of binnenluchttemperatuuropnemer. Deze 
wordt gebruikt om een minimum kamertemperatuur te handhaven die standaard is ingesteld op 6°C. Wanneer de kamertemperatuur 
daalt onder het vorstbeschermingssetpunt van de woning [P427], gaat het apparaat draaien in het verwarmingsbedrijfstype tot de 
kamertemperatuur hoger is: [P427] + 2^C.

Stappen Tabel Par. Aanduiding 1 Aanduiding 2 Beschrijving Bereik Standaard Vb. Apparaat

De minimum 
kamertemperatuur 
instellen

427    Vorstbeveiliging 
van de woning 

setpunt

Dit is de minimum toegelaten kamertemperatuur. Als de 
kamertemperatuur daalt onder dit setpunt, start de unit 
om te werken in verwarmingsbedrijf.

6,0 tot 12,0 6 10 °C

Schakel nooit de unit uit, anders is de vorstbeveiliging van de woning niet gegarandeerd. Om deze reden moet de 
hoofdschakelaar van de unit en/of van de elektrische installatie van de klant altijd gesloten blijven.
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4.2.7 - Vorstbeveiliging van het water

Wanneer de buitenluchttemperatuur laag is (en de pomp is gestopt), dan is er een groot gevaar dat de waterwarmtewisselaar en de 
waterleidingen bevriezen. De pomp moet regelmatig of continu draaien om het water te laten circuleren en het risico te verkleinen. Om 
dezelfde reden worden de elektrische verwarmingselementen van de platenwarmtewisselaar en van de leidingen van de hydromodule (zie 
afbeeldingen 7 en 8) in bepaalde gevallen ingeschakeld.
De pomp wordt als volgt aangestuurd: 
• Als de buitenluchttemperatuur onder het AntiFreezeDeltaSetpoint* [P517] + 6^C komt, draait de pomp elke 15 minuten 1 minuut met maximum 

toerental.
• Als de buitenluchttemperatuur onder het AntiFreezeDeltaSetpoint* [P517] + 6^C komt en de in- of uittredewatertemperatuur onder het 

AntiFreezeDeltaSetpoint* [P517] + 4^C komt, draait de pomp continu met maximum toerental.
• Een 1K hysteresis wordt gebruikt om deze twee onderdrukkingen te beëindigen.
De elektrische verwarmingselementen worden als volgt aangestuurd: 
• De elektrische verwarmingselementen worden bekrachtigd tijdens het ontdooien en gedurende 1 minuut na het einde van het ontdooien.
• De elektrische verwarmingselementen worden bekrachtigd als de buitenluchttemperatuur onder het AntiFreezeDeltaSetpoint* [P517] + 

6.0 ^C is en als ofwel de in- ofwel uittredewatertemperatuur onder het AntiFreezeDeltaSetpoint* [P517] + 4.0 ^C is.
• De elektrische verwarmingselementen worden uitgeschakeld als de buitenluchttemperatuur boven het AntiFreezeDeltaSetpoint* [P517] + 

7.0 ^C is en als zowel de in- als uittredewatertemperatuur (indien geconfigureerd) boven het AntiFreezeDeltaSetpoint* [P517] + 4.5 ^C is.
• De elektrische verwarmingselementen worden bekrachtigd als ofwel alarm #50 of alarm #51 actief is en nog automatisch gereset kan 

worden
* Het wijzigen van de voorgeconfigureerde waarde is voor verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Stappen Tabel Par. Aanduiding 1 Aanduiding 2 Beschrijving Bereik Standaard Vb. Apparaat

De criteria voor het inschakelen 
van de vorstbeveiliging van het 
water definiëren

517  Vorstbeveiliging delta 
setpunt

Buitenluchttemperatuur criteria voor het 
inschakelen van de vorstbeveiliging 0,0 tot 6,0 0 3 °C

Schakel nooit de unit uit, anders is de vorstbeveiliging niet 
gegarandeerd. Om deze reden moet de hoofdschakelaar van 
de unit en/of van de elektrische installatie van de klant altijd 
gesloten blijven.

Als een afsluitklep is gemonteerd, moet een bypass worden 
opgenomen in het systeem, zie hieronder.

Afbeelding 26: winterstand voor apparaat met hydromodule

Water loopUnit

Closed

ClosedOpen

Afbeelding 27: winterstand voor apparaat zonder 
hydromodule

Water loopUnit

Closed

ClosedOpen

BELANGRIJK: afhankelijk van de atmosferische 
omstandigheden in uw omgeving moet u het volgende doen 
als u het apparaat in de winter uitschakelt:

 ● Voeg ethyleenglycol of propyleenglycol toe in de geschikte 
concentratie om de installatie te beschermen tot een 
temperatuur van 10 K onder de laagste temperatuur die 
geacht wordt op te treden op de plaats van de installatie.

 ● Als de unit voor een langere periode niet gebruikt wordt, 
moet deze worden afgetapt, en moet de warmtewisselaar 
uit voorzorg worden gevuld met ethyleenglycol of 
propyleenglycol via de aansluiting van de ontluchting 
van de waterintrede.

 ● Vul het apparaat aan het begin van het volgende seizoen 
weer met water en voeg een remmende stof toe.

 ● Externe componenten, zoals bijv. circulatiepompen, moeten 
in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften 
worden gekozen. Ook moet er rekening worden gehouden 
met de toegestane en nominale waterhoeveelheden door de 
warmtewisselaars. Deze moeten liggen tussen de waarden in 
de tabel (selectiegegevens).

 ● Om corrosie te voorkomen bij een gedeeltelijk ventilatie, moet 
het complete afgetapte warmteoverdrachtcircuit worden 
gevuld met stikstof voor een periode van een maand. Als de 
warmteoverdrachtvloeistof niet voldoet aan de voorschriften 
van de fabrikant, moet de stikstofvulling direct worden 
toegepast.

 ● Indien de vorstbescherming afhankelijk is van elektrische 
verwarmingslinten mag u nooit de voeding ervan uitschakelen.

 ● Indien de elektrische verwarming niet wordt gebruikt, of bij 
een langdurige stroomuitval, moet het gehele gekoeld water 
systeem worden leeggemaakt om de unit te beschermen.

 ● De temperatuuropnemers van de warmtewisselaar 
zijn onderdeel van de vorstbescherming: als 
leidingverwarmingslinten worden gebruikt, mogen deze 
externe verwarmingselementen de metingen van deze 
opnemers niet nadelig beïnvloeden.

LET OP:
Merk op dat “vorstbeveiliging van het water” en “vorstbeveiliging van 
de woning” twee verschillende bedrijfstypen zijn. Vorstbeveiliging 
van het water wordt gebruikt om het risico op bevriezen van de 
waterwarmtewisselaar en van de waterleidingen te verkleinen, terwijl 
de vorstbeveiliging van de woning wordt gebruikt om een minimum 
kamertemperatuur te handhaven.

4.2.8 Sanitair warm water bedrijfstype
Voor warmtepompen met een sanitair warm water tank (alleen EREBA 
HT), wordt het SWW-bedrijfstype gebruikt voor het produceren van 
warm water voor huishoudelijke doeleinden. De systeemregeling 
beheert de werking van de sanitaire warm water tank en van de 
omloopklep. 
Als de unit is voorzien van een toerengeregelde hydromodule 
moet, in het SWW-bedrijfstype, de pomp worden geregeld door de 
aanpasbare constant toerental parameters (geen ΔT parameters).
Er kan een extra waterpomp worden gemonteerd op het 
secundaire watercircuit (zie voor de bijzonderheden § Installatie 
met SWW-productie en ketel).
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a - SWW-omloopklep

De units kunnen een omloopklep aansturen voor het beheer van 
een sanitaire warm water voorraadtank. Wanneer er vraag is 
naar sanitair warm water, bestuurt het besturingsprogramma een 
omloopklep die het warme water naar de voorraadtank leidt. 

Karakteristieken

Omloopklep met veerteruggang en tweedraadsbesturing
Voorschrift:
- Kvs = 16
Max. temperatuur 150°C
- CHAR:L

Elektrische 
aansluitingen

Zie § 3.5 Installatie met sanitair warm waterproductie

Instellingen Zie § 3.5 Installatie met sanitair warm waterproductie

b - SWW-temperatuuropnemer of thermostaat

Afhankelijk van de configuratie, is het mogelijk om de SWW-optie 
te besturen met ofwel een temperatuuropnemer of thermostaat

Temperatuuropnemer Thermostaat

Karakteristieken
Accessoire
Weerstand = 10 kohm
Kabellengte =  6 m

Wanneer de thermostaat 
is gesloten, dan is de 
productie van sanitair 
warm water gevraagd

Elektrische 
aansluitingen Zie § 3.5 Installatie met sanitair warm waterproductie

Instellingen Zie § 3.5 Installatie met sanitair warm waterproductie

De sanitair warm waterproductie is mogelijk wanneer:
 - het bedrijfstype alleen SWW is geselecteerd en sanitair 

warm water wordt gevraagd (temperatuurcondities)
 - het SWW-programma is ingeschakeld en sanitair warm 

water wordt gevraagd (temperatuurcondities) en de 
bedrijfstijd in dit bedrijfstype onder de SWW max. draaitijd 
[P707] is.

c - Elektrisch SWW-verwarmingselement

Wanneer de unit in SWW-bedrijfstype moet draaien, kan een 
elektrisch SWW-verwarmingselement (indien geconfigureerd) 
worden gebruikt voor de levering van sanitair warm water. De 
speciale uitgang kan een relais besturen (niet bij de unit geleverd). 

Karakteristieken
Relaisspoel:
230 VAC
50 Hz

Elektrische 
aansluitingen

Zie § 3.5 Installatie met sanitair warm waterproductie

Instellingen Zie § 3.5 Installatie met sanitair warm waterproductie

Het elektrische verwarmingselement schakelt in wanneer de 
temperatuur in de tank lager is dan het SWW-setpunt en een van 
de volgende voorwaarden waar is:
• Buitenluchttemperatuur is onder booster 

buitenluchttemperatuur grenswaarde [P604]
• Buitenluchttemperatuur is boven maximum 

buitenluchttemperatuur voor verwarming [P515]
• Antilegionella-bedrijfstype is actief
• Ontdooien is actief 
• In geval van een storing van de unit
BELANGRIJK:
De elektrische verwarming is uitgeschakeld wanneer daluren 
of capaciteitsverdeling actief is of in geval van een storing 
van de SWW thermistor opnemer (zie § 4.2.4 Switch).

d - Sanitair warm watertank

Het water inde sanitaire watertank moet constant 
gecontroleerd worden om ieder risico op besmetting, inclusief 
legionellabacteriën, zoveel mogelijk te beperken. Met dit in 
gedachten, is het belangrijk om de gebruiker te informeren over 
het belang van de watertemperatuurregeling. 

Beschermingssysteem van de watertank
Het systeem is ingesteld op het verwarmen van water in de 
sanitair warm watertank om de mogelijkheid van legionellagroei 
tegen te gaan en bestaande bacteriën te doden. 

Legionella overleeft niet als de temperatuur boven 50°C is. Er is 
praktisch geen besmettingsrisico wanneer de watertemperatuur 
is ingesteld op 60°C.

Instellingen van het beschermingssysteem van de watertank
Om de sanitaire warm watertank te beschermen tegen 
legionellabacteriën, moeten de volgende parameters zijn 
ingesteld:
• Antilegionella begin weekdag [P714]
• Antilegionella begintijd [P715]
• Antilegionella watersetpunt[P405] (antilegionella bescherming 

stopt wanneer de watertemperatuur de vooringestelde 
temperatuur bereikt)

e - SWW begrenzing bedrijfstype

SWW begrenzing bedrijfstype [P543] vermindert de 
geluidsemissiewaarden door het beperken van de 
compressorfrequentie wanneer het SWW bedrijfstype actief is. 
Zie voor de configuratie § 3.5.

4.2.9 - Master/Slave tot max. 4 units

a - Installatie

Master/slave-installatie staat de verbinding van maximaal vier 
apparaten in parallel toe: één masterapparaat kan één tot drie 
slaveapparaten regelen.

Dit soort installatie moet bestaan uit units van hetzelfde type 
(koeling alleen of omkeerbaar) en van dezelfde grootte (17 kW 
of 21 kW), voorzien van hydromodule (toerengeregeld of vast 
toerental). Als de unit is voorzien van een toerengeregelde 
hydromodule moet de pomp worden geregeld door de aanpasbare 
constant toerental parameters (geen ΔT parameters). De 
master/slave-werking is niet compatibel met de sanitair warm 
waterproductie.

Alleen de master-unit kan worden uitgerust met een 
bedieningspaneel (lokaal of op afstand) en Bacnet- of Lon-
gateway-opties. Als de slave-units waren besteld met deze 
functies, dan moeten deze worden uitgeschakeld.

Een extra gemeenschappelijke water uittredetemperatuuropnemer 
moet ter plekke worden gemonteerd op de gemeenschappelijke 
leidingen. 

Karakteristieken
Accessoire
Weerstand = 5 kohm
Kabellengte =  15 m

Elektrische 
aansluitingen

Zoe § 3.7 - Master/Slave-installatie

Instellingen Zoe § 3.7 - Master/Slave-installatie

De RS485 communicatiekabel (apart leverbaar) moet zijn 
aangesloten op elke unit.
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b - Regeling

Alle units die zijn gemonteerd in dezelfde master/slave-groep delen hetzelfde bedrijfstype en hetzelfde setpunt.

De master-unit is verbonden met een bedieningspaneel dat lokaal of op afstand kan zijn gemonteerd. Het “Master”-bedieningspaneel 
is het besturingspunt voor alle andere units in dezelfde master/slave-groep. Dit houdt in dat het bedrijfstype (koeling/verwarming) en 
het watersetpunt dat is bepaald door de master wordt overgebracht naar de andere “slave”-units.

Wanneer er ten minste twee units zijn geconfigureerd in de master/slave-groep, dan kan worden aangegeven op welke manier de 
compressoren worden gestart. Er zijn drie compressorbesturingsmethodes beschikbaar.

Compressoren kunnen worden gestart:
Gebaseerd op adresconfiguratie: het masterapparaat wordt eerst gestart. Daarna worden de slave-units in volgorde gestart (te 
beginnen met slave 1 en eindigend met, bijvoorbeeld, slave 3). Bij het stoppen wordt de laatste slave het eerste gestopt – de Master 
is de laatste unit die stopt. 

Volgens slijtagefactor: de apparaten worden in volgorde gestart op basis van de slijtagefactor. Als de systeemvraag toeneemt, 
dan start de unit met de laagste slijtagefactor het eerst en wanneer de systeemvraag afneemt, dan stop de unit met de hoogste 
slijtagefactor het eerst.  

Gelijktijdig: alle apparaten starten en stoppen op hetzelfde moment. Het verhogen of verlagen van de compressorfrequentie gebeurt 
op alle units gelijktijdig. 

Zie de gebruiksaanwijzing van het bedieningspaneel meer bijzonderheden over het Master/Slave-pictogram op het bedieningspaneel.

LET OP:
In het geval van een storing in de master/slave-communicatie, zal de Master ofwel werken in de standalone modus ofwel 
blijft hij doorgaan met werken met de andere slave-units die nog wel communiceren. De betrokken slave-unit stopt volledig.

4.2.10 - Pompconfiguratie

Er zijn verschillende configuraties van het watercircuit mogelijk:
 - Unit met hydromodule (interne hoofdpomp inbegrepen),
 - als een secundair watercircuit wordt gebruikt heeft dit zin eigen extra pomp nodig.

Tabel 6: verschillende configuraties van de pomp

Verschillende configuraties met pomp
Interne hoofdpomp Extra pomp (niet meegeleverd)

Pomp met variabel toerental
Vast toerental pompAanpasbaar toerental ΔT

Interne hoofdpomp ü

Externe hoofdpomp û ü

Master/slave-installatie ü û
ü

(alleen op masterapparaat) 

De speciale uitgang kan een relais (niet meegeleverd met de unit) aansturen voor de externe hoofdpomp en de extra pomp.

Karakteristieken
Relaisspoel:
230 VAC
50 Hz

Elektrische 
aansluitingen

Zie § 3.6 Installatie met sanitair warm waterproductie 
em ketel

Instellingen Zie § 3.6 Installatie met sanitair warm waterproductie 
em ketel

LET OP:
De installateur is verantwoordelijk voor de bescherming van eventuele extra pompen tegen een laag waterdebiet (de 
unitregeling kan hiervoor geen stromingschakelaar beheren).
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4.2.11 - Elektrische verwarmingselementen

OPMERKING:
De installateur is ervoor verantwoordelijk dat de installatie 
voldoet aan de geldende wetgeving op het gebied van de 
elektrische en thermische veiligheid.

In het watercircuit kunnen elektrische verwarmingselementen 
worden opgenomen voor het verwarmen in het geval van een 
lage buitenluchttemperatuur of als de warmtepomp defect is.

Wanneer de buitenluchttemperatuur lager is dan de booster 
buitenluchttemperatuur grenswaarde [P604], dan kunnen de 
booster elektrische verwarmingselementen worden geactiveerd. 
De booster elektrische verwarmingselementen kunnen tegelijk 
met de warmtepomp werken.

Wanneer de OAT lager is dan de min. buitenluchttemperatuur 
voor verwarming [P514], stopt de warmtepomp en kunnen de 
elektrische verwarmingselementen worden geactiveerd.

Afbeelding 28: werking van booster en back-up

Afhankelijk van de configuratie kunnen tot maximaal drie 
elektrische verwarmingselementen of drie elektrische 
verwarmingstrappen worden geregeld (zie § 3.1 Algemene 
externe elektrische aansluitingen op de klemmenstrook):

 - Een elektrische warmtetrap met een aangepaste speciale 
uitgang: EH1.

 - Twee elektrische warmtetrappen met twee aangepaste 
speciale uitgangen: EH1 en EH2.

 - Drie elektrische warmtetrappen met twee aangepaste 
speciale uitgangen: EH1 en EH2.

 - Drie elektrische warmtetrappen met drie aangepaste 
speciale uitgangen: EH1, EH2 en EH3. Deze configuratie 
kan niet worden geactiveerd als er een SWW-verwarming 
aanwezig is.

Elke speciale uitgang kan een relais (niet meegeleverd met de 
unit) aansturen.

Karakteristieken
Relaisspoel:
230 VAC
50 Hz

Elektrische 
aansluitingen

Zie § 3.4 - Installatie met booster elektrische 
verwarmingselementen

Instellingen Zie § 3.4 - Installatie met booster elektrische 
verwarmingselementen
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Het beheer van de verschillende statussen van de hoofdpomp (aan/uit) verschilt naar gelang de aard van de installatie (opties, 
accessoires, toepassing). In de compatibiliteitstabel hieronder, ziet u de verschillenden regellogica's voor de hoofdpomp in functie 
van de installatie:

Tabel 7: verschillende regelparameters voor de hoofdpomp

Hoofdpompparameters [P565] Bedieningspaneel op 
afstand Uit-modus

Koel-/verwarmingsmodus Verwarmingsketel

Vraag bevredigd Vraag Aan Uit

Altijd aan ü Uit Aan Aan Uit N.v.t.

Watermeting N.v.t. Uit Uit (aan voor meting) Aan Uit N.v.t.

Afhankelijk ruimtetemp ü Uit Afhankelijk binnentemp vs 
luchtsetpunt Aan Uit N.v.t.

Het beheer van de verschillende statussen van de extra pomp (aan/uit) verschilt naar gelang de aard van de installatie (opties, 
accessoires, toepassing). In de compatibiliteitstabel hieronder, ziet u de verschillenden regellogica's voor de extra pomp in functie 
van de installatie:

Tabel 8: verschillende regelparameters voor de extra pomp

Extra pompparameters [P573] Bedieningspaneel 
op afstand

Uit-
modus

Koel-/verwarmingsmodus Verwarmingsketel SWW

Vraag bevredigd Vraag Aan Uit Aan Uit

Geen extra pomp ü Uit Uit Uit Uit N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Altijd aan ü Uit Aan Aan Aan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Afhankelijk ruimtetemp ü Uit Afhankelijk binnentemp vs luchtsetpunt Aan Aan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Altijd aan, maar uit als SWW is 
geactiveerd ü Uit Aan Aan Aan N.v.t. Uit N.v.t.

Afhankelijk ruimtetemp, maar uit als 
SWW is geactiveerd ü Uit Afhankelijk binnentemp vs luchtsetpunt Aan Aan N.v.t. Uit N.v.t.

Verwarmingsbehoefte

Booster buitentemperatuur grenswaarde [P604]

Min. buitenluchttemperatuur voor verwarming [P514]

Capaciteit van de warmtepomp

Alleen 
verwarmingsketel

of back-up-
verwarmingselementen

Elektrische 
verwarmingselementen +

warmtepomp

Alleen warmtepomp
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4.2.15 - Nachtbedrijf capaciteitsregeling

De nachtelijke periode wordt gedefinieerd door een begintijd en een eindtijd die door de gebruiker kunnen worden ingesteld. Met de 
functie nachtbedrijf kunnen de gebruikers de unit configureren om met specifieke parameters te werken gedurende een specifieke 
tijdsperiode, bijvoorbeeld in de nacht. De bijzonderheid van dit bedrijfstype is dat de compressorfrequentie (en het geluidsniveau) 
tijdens de ingestelde periode lager zijn.

Stappen Tabel Par. Aanduiding 1 Aanduiding 2 Beschrijving Bereik Standaard Vb. Apparaat

Nachtbedrijf 
instellen

541  Vermogensbegrenzing 
waarde 

De compressorfrequentie is begrensd op dit 
percentage van de maximum toegestane frequentie.

50 tot 100 75 50 %

518 Begintijd nachtbedrijf Begintijd van het nachtbedrijf 00:00 tot 23:59 0:00 23:00 uu:mm

519 Eindtijd nachtbedrijf Eindtijd van het nachtbedrijf 00:00 tot 23:59 0:00 7:00 uu:mm

4.2.12 - Ketel

Om te voldoen aan de verwarmingsvraag tijdens perioden met zeer 
lage omgevingstemperaturen, kan een ketel worden geïnstalleerd. 
De verwarmingsketel wordt beschouwd als een back-up: wanneer 
deze is geactiveerd, kan de warmtepomp niet werken. De ketel 
wordt geactiveerd wanneer de buitenluchttemperatuur lager is dan 
de minimum buitenluchttemperatuur voor verwarming [P514] of als 
de warmtepomp defect is.

Karakteristieken
Relaisspoel:
230 VAC
50 Hz

Elektrische 
aansluitingen

Zie § 3.6 Installatie met sanitair warm waterproductie 
em ketel

Instellingen Zie § 3.6 Installatie met sanitair warm waterproductie 
em ketel

4.2.13 - Regeling compressorverwarming

LET OP: wanneer het apparaat niet werkt, kan de 
compressor toch bekrachtigd worden. De regeling van de 
compressorverwarming verwarmt de compressor door de 
compressor met stroom te voeden als deze niet draait, in 
plaats van het carter te verwarmen.

Deze regeling moet voorkomen dat koudemiddel stagneert 
in de compressor.

4.2.14 - Ontdooicyclus

Als de buitenluchttemperatuur laag is met een hoge 
vochtigheidsgraad, neemt het risico van ijsvorming op het 
oppervlak van de buitenbatterij toe. Door het ijs op de buitenbatterij 
wordt de luchtdoorstroming belemmerd en nemen de prestaties 
van de unit af. Om het ijs van de batterij te verwijderen, schakelt 
de regeling de ontdooicyclus in wanneer dit nodig is. 

Tijdens de ontdooicyclus, werkt het koudemiddelcircuit 
geforceerd in koelbedrijf. Om te voorkomen dat het watersysteem 
afkoelt, kunnen elektrische verwarmingselementen van de 
warmtewisselaar en van de leidingen worden ingeschakeld. 

LET OP:
Merk op dat “ontdooien” en “vorstbeveiliging van de woning” 
twee verschillende bedrijfstypen zijn. Ontdooien wordt 
gebruikt voor het verwijderen van ijs op de buitenbatterij, 
terwijl de vorstbeveiliging van de woning wordt gebruikt om 
een minimum kamertemperatuur te handhaven.
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4.2.16 - Droogtype

De droogmodus zorgt voor een geleidelijke stijging van de watertemperatuur in verwarmingsbedrijf voor het drogen van de 
vloerverwarming. Dit bedrijfstype kan alleen worden geselecteerd op het service-toegangsniveau, en stopt automatisch aan het 
einde van de geconfigureerde periode.

Voorbeeld van de toepassing in droogmodus:
• Drogen starten setpunt [P595] is ingesteld op 20°C
• Drogen opwarmdagen [P596] is ingesteld op 3 dagen
• Drogen stijgingsdagen [P597] is ingesteld op 4 dagen
• Drogen vasthouddagen [P598] is ingesteld op 5 dagen 
• en verwarming woning water setpunt [P401] is ingesteld op 28°C

Afbeelding 29: activering en configuratie voor droogtype

Setpoint (°C)

Time
(days)

Warm-up Ramp-up Hold-up

Heating
Setpoint

Drying
Starting
Setpoint

28°C

20°C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

De droogmodus wordt gedeactiveerd na 12 dagen en de unit schakelt uit.

Stappen Tabel Par. Aanduiding 1 Aanduiding 2 Beschrijving Bereik Standaard Vb. Apparaat

Het aantal dagen 
in droogmodus 
configureren

596 Drogen opwarmdagen Aantal opwarmdagen 0 tot 99 3 3 dag

597 Drogen stijgingsdagen Aantal stijgingsdagen 0 tot 99 4 4 dag

598 Drogen vasthouddagen Aantal vasthouddagen 0 tot 99 4 5 dag

De 
watertemperatuur 
voor droogmodus 
configureren

595 Drogen starten setpunt Watersetpunt voor opwarmdagen 20,0 tot 60,0 20 20 °C

401 Verwarming thuis 
setpunt Watersetpunt voor stijging- en vasthouddagen 20,0 tot 60,0 45 28 °C

De droogmodus 
activeren 44  Systeem 

modusverzoek 

0 = Uit

0 tot 9 - 9 -

1 = Koelen

2 = Verwarmen

4 = SWW

5 = Booster koeling

6 = Booster verwarming

8 = Ontluchten (waterpomp draait 
constant om het watercircuit te 
ontluchten)

9 = Drogen (langzame water temp. 
helling omhoog in verwarmingsbedrijf 
voor drogen van vloerverwarming)

4.2.17 - Zomerbedrijf

EREBA HT-apparaten kunnen werken in zomerstand. Dezet is actief onder de volgende omstandigheden:
 - als het zomerstandcontact gesloten is 
 - of als voldaan is aan de voorwaarden van de buitenluchttemperatuur [P716] en tijd [P717] en [P718] (zie §3.5.3 

Configuratiestappen van de regeling). 
Wanneer het zomerbedrijf actief is, dan kan de unit alleen werken zoal in de tabel hieronder is aangegeven.

Koelingsbedrijf Verwarmingsbedrijf SWW-bedrijf

ü û ü
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Verwarming 
setpunt

Setpunt (°C)

Drogen starten 
setpunt

Opwarmen Stijging Vasthouden

Tijd  
(dagen)
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4.3 - Belangrijkste systeemcomponenten

4.3.1 - Algemeen – koudemiddeldeel

1/2 UNF 
(R410A)

1/2 UNF 
(R410A)

7/16 UNF

HPS
41.5 b
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1
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16
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8 7 6
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32

9
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to

P013
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sst
P008

td
P010

te
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15

16
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H

C
H

C

E

D

C
S
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R410A H2O

17

ACC

Acc OAT

P001

H

C

pmv_pos

P024

freq_cur

P023

tl
P012

19

upr_fan

P027

lwr_fan

P028

OPT

ØA: 1" ØC:1" 1/4

ØD: 1"ØB : 1"

FS

OPT

P

OPT

LWT

P004

EWT

P003

B C D

G F E

A

H

PMP

P084

FLOW_SW

P105

V

f

EH

EH

18

EXCH_HTR 

P029

EXCH_HTR 

P029

OPT

OPT

 

Verklaring waterzijde
Etiket Omschrijving
A Waterpomp -hoofdwaterpomp -primair systeem
B Overdrukklep voor hogedruk van water (300 kPa) 
C Stromingschakelaar (standaard)
D Waterfilter
E Watervulmodule (optie)
F Afvoerpunten
G Expansievat

H Hydromodule
Hydromodule voorzien van vaste of toerengeregeld enkele pomp zonder expansievat, watervulmodule.

Verklaring koudemiddelcircuit unit
Etiket Omschrijving
1 Toerengeregelde roterende compressor
2 2-weg magneetklep -CP opwarmen tijdens start
3 4-wegomkeerklep (bekrachtigd wanneer in verwarmingsbedrijf)
4 Waterwarmtewisselaar - platenwarmtewisselaar
5 Vloeistofvat
6 Expansieventiel - pulsmodulatieklep (2x EXV voor grootte 21)
7 Kijkglas
8 Droogfilter
9 Luchtgekoelde wisselaar
10 Accumulator of slibvanger
11 Hogedrukschakelaar (4 150 kPa ~ 41,5 b)
12 Overdrukventiel op zuigzijde op platenwarmtewisselaar
13 Lagedruk opnemer (gemonteerd op Schraderventiel)
14 Overdrukventiel op zuigzijde
15 Servicedrukautomaat (Schrader) aan LD-zijde
16 Servicedrukautomaat (Schrader) aan HD-zijde
17 Elektrisch verwarmingselement op gesoldeerde platenwarmtewisselaar: vorstbescherming van het water
18 Elektrisch verwarmingselement op platenwarmtewisselaar intredebuis (alleen met hydromodule optie), vorstbeveiliging van het water
19 Ventilatoren boven en onder

Softwarepunt

Waarde gelezen onder «Parameternummer»; d.w.z.: waarde van buitenluchttemperatuur read@ parameter 001 ‘P001’
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4.3.2 - Compressoren

EREBA T/HT-apparaten gebruiken hermetische roterende 
compressor. Deze wordt geregeld door een frequentieregelaar 
(VFD). De roterende compressor heeft een ingebouwde 

olieverwarming in het huis.  

Het compressorsubframe is compleet met:
• Trillingdempers tussen het chassis van de unit en dat van de 

compressor.
• Een hogedrukschakelaar of compressor carterthermostaat 

regelaar aan de perszijde van de compressor.

De compressoren die zijn gemonteerd in deze units zijn gevuld 
met speciale olie.

OPMERKING: gebruik uitsluitend de in dit document 
aangegeven koudemiddelen en smeermiddelen. Gebruik 
geen perslucht (er mag geen lucht binnendringen door 
lekkage tijdens de koelingscycli).

4.3.3 - Luchtverdamper/condensor

De EREBA T/HT-batterijen zijn warmtewisselaars met inwendig 
gegroefde koperen buizen met aluminium lamellen.

4.3.4 - Ventilatoren
De ventilatoren worden aangedreven door een synchroonmotor 
met permanente magneet. De motoren worden geregeld via een 
frequentieregelaar (VFD).
Volgens de verordening nr 327/2011 tot uitvoering van Richtlijn 
2009/125/EG met betrekking tot de eisen inzake ecologisch 
ontwerp voor door motoren aangedreven ventilatoren met een 
elektrisch ingangsvermogen tussen 125 W en 500 kW.

Product EREBA T/HT

Totale efficiëntie % 29,1
Meetcategorie A
Efficiency categorie Statisch
Nagestreefd efficiëntieniveau ERP2015 N(2015) 40
Efficiëntie bij optimale energie efficiëntiepunt 40,6
Frequentieregelaar JA
Fabricagejaar Zie machine kenplaat
Ventilator fabrikant Complast Industrie SRL
Motorfabrikant Nidec
Ventilator referentie C025223H01
Motor referentie B036870H01
Nominaal vermogen van de motor kW 0,15
Debiet m3/s 0,84
Druk bij optimale energie-efficiëntie Pa 51
Nominaal toerental rpm 847
Specifieke verhouding 1,002
Informatie betreffende de demontage, recycling of 
verwijdering aan het eind van de levensduur Zie onderhoudsinstructie

Informatie omtrent minimaliseren van milieubelasting Zie onderhoudsinstructie

Volgens de verordening nr 640/2009 en wijziging 4/2014 tot 
uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG met betrekking tot de eisen 
inzake ecologisch ontwerp voor elektromotoren.

Motortype Synchroonmotor 
met permanente 

magneet

Motor inbegrepen in het toepassingsdomein van de 
verordening 640/2009 en wijziging 4/2014 NEE

4.3.5 - Pulsmotor expansieventiel (PMV)
Elke PMV is voorzien van een stappenmotor (0-500 pulsen).  
De 17 kW units hebben een PMV in het koudemiddelcircuit, 
terwijl de 21kW units twee parallelle PMV's hebben.

4.3.6 - Vochtindicator
Deze indicator bevindt zich in de vloeistofleiding en geeft zicht op de 
koudemiddelvulling van de unit en geeft de aanwezigheid van vocht 
in het circuit aan. Als er belletjes in het kijkglas zichtbaar zijn, dan kan 
dit duiden op onvoldoende koudemiddel of de aanwezigheid van niet-
condenseerbare stoffen in het systeem. Bij aanwezigheid van vocht 
verandert de kleur van de indicator in het kijkglas.

4.3.7 - Filterdroger
Dit is een gesoldeerde filterdroger uit één stuken is in de vloeistofleiding 
geplaatst. De filterdroger houdt het circuit schoon en vrij van vocht. 
Het vochtindicator geeft aan wanneer de filterdroger moet worden 
vervangen. De filterdroger is een biflow inrichting op de EREBA 
HT-apparaten, wat wil zeggen dat deze in beide bedrijfstypen filtert 
en droogt. In verwarmingsbedrijf is het drukverlies veel groter. Een 
temperatuurverschil tussen de intrede en uittrede van de filterdroger 
geeft aan dat de droger vervuild is.

4.3.8 - Waterverdamper/condensor
De verdamper/condensor is een platenwarmtewisselaar. De 
wateraansluiting van de warmtewisselaar is van schroefdraad 
voorzien. Hij heeft een thermische isolatie van 6 en 13 mm dik 
polyurethaanschuim en standaard inbegrepen vorstbescherming.
De producten die eventueel worden gebruikt voor de warmte-isolatie 
van de vaten bij het aansluiten van de waterleidingen moeten 
chemisch neutraal zijn ten opzichte van de materialen en coatings 
waarop zij worden aangebracht. Dit is ook het geval voor de originele 
producten van de fabrikant.
OPMERKING:Controle tijdens bedrijf:

 ● Houd u aan de voorschriften die gelden voor het toezicht op 
apparatuur onder druk.

 ● De gebruiker of operator wordt geacht een controle- en 
onderhoudslogboek bij te houden.

 ● Als er geen nationale voorschriften zijn, voer de controles 
dan uit in overeenstemming met norm EN 378 / ISO 5149.

 ● Houd u aan de lokale aanbevelingen van de bedrijfstak, als 
deze er zijn.

 ● Controleer de warmtewisselaar vloeistof regelmatig op 
verontreiniging (bijv. silicone korreltjes). Deze verontreinigingen 
kunnen slijtage of corrosie veroorzaken door pitvorming.

 ● De rapporten van de periodieke controles door de gebruiker 
of het bedienend personeel moet worden opgenomen in het 
service en onderhoudsdossier.

4.3.9 - Koudemiddel
EREBA T/HT-apparaten werken met koudemiddel R-410A. 

4.3.10 - Hogedrukbeveiliging
EREBA T/HT-apparaten zijn voorzien van veiligheidsdrukschakelaars 
met automatische reset aan hogedrukzijde. Zie voor de resetten van 
alarmen § 6. Alarmomschrijving.

4.3.11 - Vloeistofvat
EREBA HT-apparaten zijn voorzien van mechanisch gelaste 
voorraadtanks die het overschot aan koudemiddel opvangen 
wanneer het apparaat in het verwarmingsbedrijfstype werkt.

4.3.12 Vierweg klep
Via dit onderdeel kunnen EREBA HT-apparaten de koelcyclus 
omkeren voor de werking in het koeling-bedrijfstype, het 
verwarmingsbedrijfstype en tijdens de ontdooicyclus.

4.3.13 - Inverter subframe voor compressor en 
ventilatoren
De EREBA T/HT-apparaten hebben omvormermodules voor het 
regelen van de compressor en de ventilatormotoren. 

4.3.14 - Accumulator
DE EREBA T/HT-apparaten hebben een accumulator in de 
compressorzuigleiding om te voorkomen dat vloeistof overloopt 
naar de compressor, met name tijdens de ontdooicyclus en het 
omschakelen.

4 - WERKING



EREBA T-HT NL-64  

5.1 - Standaard onderhoud

Om een optimale efficiëntie en betrouwbaarheid van de units te 
kunnen garanderen, raden wij aan om een onderhoudscontract 
met uw lokale service organisatie aan te gaan. Dit contract omvat 
regelmatige inspecties door servicespecialisten zodat een eventuele 
storing snel wordt gedetecteerd en gecorrigeerd, zodat er geen 
ernstige schade kan ontstaan.

Een service onderhoudscontract is de beste manier om een optimale 
levensduur van uw apparatuur te garanderen en, door de expertise 
van technici, is de ideale manier om uw systeem uit een oogpunt 
van energieverbruik te beheren. Alle onderhoudswerkzaamheden 
mogen alleen worden uitgevoerd door personeel dat vertrouwd is met 
Carrier-apparatuur, met inachtneming van alle Carrier-kwaliteits- en 
veiligheidseisen. Zie de norm EN 378-4 of ISO5149.

Vullen, bijvullen of aftappen van het watercircuit mag alleen 
worden uitgevoed door gekwalificeerd personeel met behulp 
van gereedschap en stoffen die geschikt zijn voor het product. 
Onjuist handelen kan leiden tot ongecontroleerde vloeistof- of 
drukverliezen.

LET OP:
Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet 
de hoofdstroom worden afgeschakeld. Het openen van 
een koudemiddelcircuit houdt in dat het moet worden 
vacuümgetrokken, opnieuw gevuld en op lekkage gecontroleerd 
moet worden. vacumeren, controleren dat het koelmiddel geen 
onreinheden bevat, de filterdroger vervangen en een lektest 
uitvoeren.

Dankzij eenvoudig preventief onderhoud haalt u het beste uit uw 
HVAC-apparaat:
• betere koelings- en verwarmingsprestaties
• minder energieverbruik
• voorkomen van onverwachte storingen
• voorkomen van tijdrovende en kostbare werkzaamheden
• bescherming van het milieu
Er zijn vijf onderhoudsniveaus voor HVAC-apparaten, zoals 
gedefinieerd door de AFNOR X60-010-norm.

OPMERKING:
Wanneer de beschreven werkzaamheden foutief of niet worden 
uitgevoerd, dan vervalt de garantie en is de fabrikant niet langer 
aansprakelijk.

5.1.1 - Onderhoud niveau 1 

Zie opmerking in §5.1.3 Niveau 3.

Eenvoudige procedures kunnen wekelijks door de eindgebruiker 
worden uitgevoerd:
• Visuele controles op sporen van olie (wijst op een koudemiddellek),
• Luchtwarmtewisselaar reinigen - zie §5.4 Luchtwarmtewisselaar,
• Controleer op verwijderde beveiligingsinrichtingen en niet goed 

gesloten panelen,
• Controleer het alarmrapport van de unit wanneer de unit niet 

werkt (zie de handleiding van het bedieningspaneel),
• Controleer op tekenen van schade in het algemeen,
• Controleer de vulling in het kijkglas.
Controleer of het verschil in watertemperatuur tussen de intrede en 
de uittrede van de warmtewisselaar correct is.

5.1.2 - Onderhoud niveau 2

Voor dit niveau is specifieke kennis vereist op elektrisch, water- en 
mechanisch gebied. 

De frequentie van dit onderhoudsniveau is maandelijks of jaarlijks, 
afhankelijk van het controle type.

In deze gevallen worden de volgende werkzaamheden aanbevolen.

Voer alle werkzaamheden uit van niveau 1 en dan:
Elektrische controles
• Zet ten minste een keer per jaar de elektrische voedingsaansluitingen 

vast (zie § 5.2 en 5.3  Aandraaimomenten voor de belangrijkste 
elektrische aansluitingen en belangrijkste bouten en moeren).

• Controleer en zet alle aansluitingen van de regeling/besturing 
weer vast, indien nodig (zie § 5.2 en 5.3  Aandraaimomenten 
voor de belangrijkste elektrische aansluitingen en belangrijkste 
bouten en moeren).

• Verwijder stof en reinig het binnenwerk van de schakelkasten, 
indien nodig.

• Controleer de status van de magneetschakelaars, hoofdschakelaars 
en condensatoren.

• Controleer de aanwezigheid en de staat van de elektrische 
beveiligingsinrichtingen.

• Controleer de correcte werking van alle elektrische 
verwarmingselementen.

• Controleer of er geen water is binnengedrongen in de schakelkast.
Mechanische controles
• Controleer de goede bevestiging van de ventilatortoren, 

ventilatoren, compressoren, frequentieregelaars en schakelkast.
Watercircuit controles
• Let altijd op bij werkzaamheden aan het watercircuit dat de 

nabijgelegen condensor niet wordt beschadigd.
• Controleer de wateraansluitingen.
• Controleer het expansievat op tekenen van overmatige corrosie 

of verlies van gasdruk en vervang het, indien nodig.
• Ontlucht het watercircuit (zie §2.5 Waterdebietregeling).
• Reinig het waterfilter (zie §2.5 Waterdebietregeling).
• Onderzoek het lager van de vast toerental pomp na 17.500 

bedrijfsuren met water en de mechanische afdichting van de vast 
toerental pomp na 15.000 uren. Controleer de werking van de 
waterstromingsbeveiliging.

• Controleer de staat van de thermische isolatie van de leidingen.
• Controleer de antivriesconcentratie (ethyleenglycol of 

propyleenglycol).
Koudemiddelcircuit
• Reinig de luchtwarmtewisselaars volledig met een lagedrukstraal 

en een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.
• Controleer de bedrijfsparameters van de unit en vergelijk deze 

met de vorige waarden.
• Voer een test uit van de vervuiling van de olie.
• Controleer de werking van de hogedrukschakelaar. Vervang 

deze indien defect.
• Controleer de vervuiling van de filterdroger. Vervang deze indien 

nodig.
• Houd een onderhoudsregistratie bij van elke HVAC-unit.
Bij al deze werkzaamheden moet men zich stipt aan de 
veiligheidsvoorschriften houden: dragen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen, naleven van alle industrievoorschriften, 
naleven van geldende lokale voorschriften en gezond verstand 
gebruiken.
5.1.3 - Onderhoud niveau 3 (of hoger)
Voor het onderhoud op dit niveau zijn specifieke vaardigheden, 
bevoegdheden, gereedschappen en kennis vereist en alleen de 
fabrikant, zijn vertegenwoordiger of bevoegde agent mogen deze 
werkzaamheden uitvoeren. Bij deze onderhoudswerkzaamheden 
gaat het bijvoorbeeld om:
• Het vervangen van een belangrijke component (compressor, 

verdamper),
• Werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit (hanteren van 

koudemiddel),
• Veranderen van in de fabriek ingestelde parameters (verandering 

van de toepassing),
• Verwijderen of ontmantelen van de HVAC unit,
• Werkzaamheden als gevolg van achterstallig onderhoud,
• Werkzaamheden die onder de garantie vallen.
• Een of twee lekcontroles per jaar met een gecertificeerde 

lekzoeker en uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
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Om de hoeveelheid afval te beperken, moeten koudemiddel 
en olie worden overgepompt conform de plaatselijke 
voorschriften met behulp van methoden waarmee 
koudemiddellekkage en drukverliezen worden beperkt en 
met materialen die voor deze producten geschikt zijn.
Wanneer er een lek wordt geconstateerd, moet dit direct 
worden gerepareerd.
De tijdens onderhoud overgepompte compressorolie bevat 
koudemiddel en moet als zodanig worden behandeld.
Koudemiddel onder druk mag niet naar de atmosfeer worden 
afgeblazen.
Als een koudemiddelcircuit is geopend, moet u alle 
openingen met doppen afsluiten als de werkzaamheden 
niet langer dan een dag duren, of voor langere periodes het 
circuit vullen met stikstof.
OPMERKING:
Wanneer de beschreven werkzaamheden foutief of niet 
worden uitgevoerd, dan vervalt de garantie en is de fabrikant 
niet langer aansprakelijk.

5.2 - Aandraaimomenten voor de belangrijkste 
elektrische aansluitingen

Component Aanduiding in de unit Waarde 
(N.m)

Hoofdschakelaar (optie) 2

Klemmenblok X1 1,5 tot 1,8

Klemmenblok X3 0,6 tot 0,8

Magneetschakelaar (vermogen en 
regeling)

1,5

Thermische relais 2,5

Transformator 1,7

Aansluitingen op de compressor

Schroef op fasen (alleen voor 
21kW)

2,5

Compressor frequentieregelaar

6 M10-moeren 1,2

2 M10- of M8-moeren 1,2

9 M8-moeren (met zekeringen en 
busbaren)

1,2

5.3 - Aandraaimomenten voor de belangrijkste 
bouten en moeren

Schroef type Gebruik Waarde 
(N.m)

M8 H-houtschroef Chassisbevestiging op tarnsportpallet 13

M8 H-moer Compressorbevestiging aan basisbak 
gesoldeerde platenwarmtewisselaar en 
vloeistofvatbevestiging

15

Zelftappende schroef D=4,2 mm Onderdelen van metaalplaat, plastic 
rooster en elektrische onderdelen 

4,2

Zelftappende schroef D=3 mm Deflectorgroep op voorpaneel 2

Zelftappende M6-schroef Ventilator subframe en chassis op voet 7

M8-schroef Waterpompgroep op scheidingswand 15

D1” & D1”1/4” gasmoer Waterpomp in- en uittredeleiding 
aansluitingen

70

D1/2” gasmoer Watervulsysteem en moerassemblage 
op intredeleiding waterpomp

20

M6 H-moer Ventilatorschoepen assemblage op 
ventilatormotor

7

5.4 - Luchtwarmtewisselaar
Wij adviseren dat de mate van vervuiling van batterijen met lamellen 
regelmatig wordt geïnspecteerd. De mate van vervuiling is afhankelijk 
van de plaats van opstelling en zal hoger zijn als de machine is opgesteld 
in steden, een boomrijke omgeving, industriële installaties e.d.
Het reinigen van de batterij gebeurt op twee onderhoudsniveaus, 
gebaseerd op de norm AFNOR X60-010:
• Als de luchtwarmtewisselaars zijn vervuild, reinig deze dan 

voorzichtig in verticale richting met een borstel.
• Bij het werken aan de luchtwarmtewisselaars moeten de ventilatoren 

altijd uitgeschakeld zijn.
• Schakel voor dit type werkzaamheden de HVAC unit uit indien 

nodig.
• Schone luchtreinigers zijn een voorwaarde voor een optimale 

werking van de HVAC unit. Wanneer de luchtwarmtewisselaars 
vervuild beginnen te raken, moeten deze worden gereinigd. De 
frequentie van het reinigen is afhankelijk van het seizoen en de 
locatie van de HVAC unit (winderig, bebost, stoffig, enz.).

Reinig de batterij met daarvoor geschikte producten. Door ons 
aanbevolen producten voor het reinigen van de batterij:
• Nr. 00PSP000000115A: traditionele reinigingsmethode.
LET OP:
Gebruik in geen geval water onder druk zonder brede sproeier. 
Gebruik geen hogedrukreinigers voor Cu/Cu en Cu/Al batterijen.
Sterk geconcentreerde en/of roterende waterstralen zijn absoluut 
verboden. Gebruik nooit een vloeistof met een temperatuur 
boven 45 °C om de luchtwarmtewisselaars te reinigen.
Door correct en regelmatig te reinigen (ongeveer iedere 
drie maanden) kan 2/3 van de corrosieproblemen worden 
voorkomen.

5.5 - Onderhoud waterwarmtewisselaar
Controleer of:
• het isolatieschuim onbeschadigd is en goed op zijn plaats vastzit.
• de verwarmingselementen van de platenwarmtewisselaar en van de 

leidingen goed werken en dat ze goed bevestigd en geplaatst zijn.
• de waterzijdige aansluitingen schoon zijn en geen tekenen van 

lekkage vertonen.

5.6 - Onderhoud van de unit
LET OP:
Zorg ervoor dat voor alle werkzaamheden aan de 
frequentieregelaar het circuit geïsoleerd en spanningsloos is. 
Merk op dat het 5 minuten kan duren voordat de condensatoren 
volledig zijn ontladen na het afschakelen van de voeding. Alleen 
correct gekwalificeerd personeel mag werkzaamheden aan de 
frequentieregelaar uitvoeren.
In geval van een alarm of aanhoudend probleem met betrekking tot de 
frequentieregelaar, moet u contact opnemen met de serviceafdeling.
De VFD's die op de EREBA T/HT-apparaten zijn gemonteerd, 
hoeven niet getest te worden, zelfs niet na vervanging: zij worden 
voor aflevering altijd gecontroleerd. Bovendien kunnen de 
filtercomponenten in de frequentieregelaar de meting onnauwkeurig 
maken en zelfs beschadigd raken. Indien er behoefte is aan het 
testen van de isolatie van componenten in de unit (ventilatormotoren, 
pompmotoren, kabels, etc.), moet de frequentieregelaar worden 
losgekoppeld van de stroomkring.

5.7 - Koudemiddelvolume
De controle van de correcte vulling van de unit gebeurt door het 
controleren van de actuele onderkoeling als de unit in koelingsbedrijf 
werkt.
Een klein verlies van koudemiddel door een lek, vergeleken 
met de oorspronkelijke vulling, is merkbaar in koelingsbedrijf en 
beïnvloedt de waarde van de onderkoeling bij de uitgang van de 
luchtwarmtewisselaar (condensor), maar is niet merkbaar in 
verwarmingsbedrijf.
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BELANGRIJK:
Het is daarom niet mogelijk om de na een lek koudemiddelvulling te herstellen in verwarmingsbedrijf. Om te controleren of 
de unit moet worden bijgevuld na een lek moet de unit werken in koelingsbedrijf.

5.8 - Kenmerken van R-410A

Verzadigde temperaturen gebaseerd op de effectieve druk (in kPa)

Verzadigde temp. °C Manometerdruk, kPag Verzadigde temp. °C Manometerdruk, kPag Verzadigde temp. °C Manometerdruk, kPag

-20 297 11 1020 42 2429

-19 312 12 1053 43 2490

-18 328 13 1087 44 2551

-17 345 14 1121 45 2614

-16 361 15 1156 46 2678

-15 379 16 1192 47 2744

-14 397 17 1229 48 2810

-13 415 18 1267 49 2878

-12 434 19 1305 50 2947

-11 453 20 1344 51 3017

-10 473 21 1384 52 3088

-9 493 22 1425 53 3161

-8 514 23 1467 54 3234

-7 535 24 1509 55 3310

-6 557 25 1596 56 3386

-5 579 26 1552 57 3464

-4 602 27 1641 58 3543

-3 626 28 1687 59 3624

-2 650 29 1734 60 3706

-1 674 30 1781 61 3789

0 700 31 1830 62 3874

1 726 32 1880 63 3961

2 752 33 1930 64 4049

3 779 34 1981 65 4138

4 807 35 2034 66 4229

5 835 36 2087 67 4322

6 864 37 2142 68 4416

7 894 38 2197 69 4512

8 924 39 2253 70 4610

9 956 40 2311

10 987 41 2369

De units gebruiken R-410A koudemiddel onder hoge druk (de bedrijfsdruk van de unit is hoger dan 40 bar; de druk bij een 
luchttemperatuur van 35°C is 50% hoger dan voor R-22). Bij werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit moet speciale apparatuur 
worden gebruikt (manometer, terugwin-unit, enz.).
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In de volgende alarmtabellen staan de mogelijke oorzaken en effecten op de unit, evenals het resettype. 

Tabel 9: alarmlijst
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- 1 Intredewatertemp opnemer storing Continu X Wanneer waarde terug binnen correct 
bereik

1. Intredewatertemp opnemer (EWT) 
controleren. 
2. NHC-print controleren.

- 2 Uittredewatertemp opnemer storing Uit X Wanneer waarde terug binnen correct 
bereik

1. Uittredewatertemp opnemer (LWT) 
controleren. 
2. NHC-print controleren.

- 3  Koudemiddeltemperatuur (TR) 
opnemer storing Cpr stop X Wanneer waarde terug binnen correct 

bereik
1. Koudemiddeltemperatuur opnemer 
(TR) controleren. 
2. NHC-print controleren.

- 4 Buitenluchttemperatuur opnemer 
storing Continu X Wanneer waarde terug binnen correct 

bereik
1. Extra buitenluchttemperatuur 
opnemer (OAT) controleren. 
2. NHC-print controleren.

- 5 DHW_TT opnemer storing SWW defect X Wanneer waarde terug binnen correct 
bereik

1. SWW opnemer (DHW) controleren. 
2. NHC-print controleren.

- 6 CHWSTEMP opnemer storing                                  X Wanneer waarde terug binnen correct 
bereik

1. CHWSTEMP opnemer 
(CHWSTEMP) controleren. 
2. NHC-print controleren.

- 7 Binnenluchttemperatuur opnemer 
storing Continu X Wanneer waarde terug binnen correct 

bereik
1. Binnenluchttemperatuur opnemer 
(IAT) controleren. 
2. NHC-print controleren.

- 8 Bedieningspaneel 
binnentemperatuur storing Continu X Wanneer waarde terug binnen correct 

bereik

1. Bedieningspaneel 
binnentemperatuur opnemer 
controleren. 
2. NHC-print controleren.

- 9 Extra opnemer storing Continu X Wanneer waarde terug binnen correct 
bereik

1. Extra opnemer controleren. 
2. NHC-print controleren."

100 10  Inverter perstemperatuur opnemer 
(TD) storing Cpr stop X Fout wordt definitief na 4 keer opnieuw 

proberen.
1. Perstemp. opnemer (TD) 
controleren.

102 11  Inverter luchtwarmtewisselaar 
temperatuur (TE) opnemer storing Cpr stop X  Fout wordt definitief na 4 keer opnieuw 

proberen. 1. Temp. opnemer (TE) controleren.

103 12  Inverter vloeistoftemperatuur (TL) 
opnemer storing Cpr stop X Fout wordt definitief na 4 keer opnieuw 

proberen. 1. Temp. opnemer (TL) controleren.

104 13 Inverter TO opnemer storing Continu X

Unit werkt door in back-up modus. 
Waarde van buitentemperatuuropnemer 
ingesteld op 30°C bij koeling, 10°C bij 
verwarming 
Back-uptype wordt geannuleerd als een 
andere waarde wordt gedetecteerd door 
de buitentemperatuuropnemer.

1. Buitentemp. opnemer (TO) 
controleren.

108 14  Inverter zuiggastemperatuur (TS) 
opnemer storing Cpr stop X Fout wordt definitief na 4 keer opnieuw 

proberen.
1. Zuiggastemp. opnemer (TS) 
controleren.

109 15  Inverter koelelement temperatuur 
storing Cpr stop X Fout wordt definitief na 8 keer opnieuw 

proberen.
1. Correcte ventilatorwerking 
controleren

111 16  Inverter TE & TS opnemer verkeerd 
aangesloten Cpr stop X Fout wordt definitief na 4 keer opnieuw 

proberen. 
1. Temp. opnemer (TE, TS) 
controleren.

119 17  Inverter zuiggasdruk (PS) opnemer 
storing Cpr stop X

Fout wordt definitief na 2 keer opnieuw 
proberen voor onderbrekingsdetectie en 
4 keer voor hoge druk.

1. Zuiggasdruk opnemer (LP) 
controleren.

- 20 Uitval communicatie met 
bedieningspaneel Continu X Wanneer een nieuw bericht wordt 

ontvangen van het bedieningspaneel

- 21  Uitval communicatie met inverter Cpr stop X Wanneer een nieuw bericht wordt 
ontvangen van de inverter

221 22  Communicatiestoring tussen 
inverterprints Cpr stop X Alleen tragere communicatie.

- 23 Uitval communicatie met slaves Master gaat door X
- 24 Uitval communicatie met master Uit X

- 31 Veiligheidsingang
Unit stopt of 

verwarmen stopt 
of koelen stopt

X Wanneer veiligheidsingang is gesloten

- 32 Stromingsschakelaar storing Cpr stop X Fout wordt definitief na 5 keer opnieuw 
proberen.

228 33  Inverter hogedrukvrijgave storing Cpr stop X
Fout gedetecteerd wanneer persdruk 
hoger dan hogedrukschakelaar 
grenswaardedruk.

1. Buitenventilator werking controleren. 
2. Motor van buitenventilator controleren. 
3. Verstopping buitenventilator controleren. 
4. Verstopping warmtewisselaar 
controleren. 
5. Op kringaanzuiging van lucht rond 
luchtwarmtewisselaar controleren.
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228 33  Inverter hogedrukvrijgave storing Cpr stop X
Fout gedetecteerd wanneer persdruk 
hoger dan hogedrukschakelaar 
grenswaardedruk.

1. Buitenventilator werking controleren. 
2. Motor van buitenventilator 
controleren. 
3. Verstopping buitenventilator 
controleren. 
4. Verstopping warmtewisselaar 
controleren. 
5. Op kringaanzuiging van lucht rond 
luchtwarmtewisselaar controleren.

- 50  Vorstbeveiliging van watertemp (bij 
koeling) Uit X

Bekrachtigde koelerverwarming terwijl 
alarm actief is. 
Pomp geforceerd laten draaien.

- 51  Vorstbeveiliging van 
koudemiddeltemp (bij koeling) Uit X

Bekrachtigde koelerverwarming terwijl 
alarm actief is. 
Pomp geforceerd laten draaien tot alarm 
resettype handmatig wordt. 
Fout wordt definitief na 12 keer opnieuw 
proberen binnen een periode van 2 uur

243 60 Omkeerklep beveiliging Cpr stop X Fout wordt definitief na 4 keer opnieuw 
proberen.

1. Werking 4-wegklep controleren. 
2. Luchtwarmtewisselaar (TE), 
zuiggastemp. opnemer (TS) 
controleren. 
3. Platenwarmtewisselaar opnemer 
(TR) controleren. 
4. Spoel 4-wegklep controleren. 
5. PMV (pulsmotorklep) controleren.

246 61 Ventilator fout Cpr stop X

Fout wordt definitief na 8 keer opnieuw 
proberen. 
Fout gedetecteerd in een van de 
volgende omstandigheden; 
1) Ventilatormotor geblokkeerd 
2) Ventilatormotor IPM overstroom bij 
opstarten 
3) Ventilator IPDU gelijkspanning 
abnormaal

1. Blokkering ventilatormotor 
controleren. 
2. Voedingsspanning tussen L2 en N 
controleren.

250 62  Compressor inverter 
kortsluitbeveiliging Cpr stop X

Fout wordt definitief na 8 keer opnieuw 
proberen. 
Fout gedetecteerd in een van de 
volgende omstandigheden; 
1) Compressor IPM kortsluitdetectie bij 
opstarten 
2) Compressor IPM kortsluitdetectie 
tijdens spoelverwarming

253 63  Compressormotor positiedetectie 
fout Cpr stop X

Fout wordt definitief na 8 keer opnieuw 
proberen. 
Fout gedetecteerd wanneer offset 
spanning van motor stroomopnemer 
abnormaal is voor compressor 
opstarten.

129 64 Compressor storing Cpr stop X

Fout wordt definitief na 8 keer opnieuw 
proberen. 
Fout gedetecteerd in een van de 
volgende omstandigheden; 
1) Compressor overstroom 
2) Compressor IPM kortsluiting 
3) Compressor motorregeling storing

1. Voedingsspanning controleren.  
2. Overbelasting tijdens koelingscyclus

130 65 Compressor geblokkeerd Cpr stop X

Fout wordt definitief na 8 keer opnieuw 
proberen. 
Fout gedetecteerd in een van de 
volgende omstandigheden; 
1) Compressormotor geblokkeerd 
2) Compressormotor IPM overstroom 
bij opstarten

1. Probleem met compressor 
(geblokkeerd, enz.): Compressor 
vervangen. 
2. Bekabelingsfout compressor (open 
fase)

132 70  Compressor thermische schakelaar 
vrijgave storing Cpr stop X Fout wordt definitief na 10 keer opnieuw 

proberen.

1. Carterthermostaat en connector 
controleren. 
2. Gaslek controleren, bijvullen 
3. PMV (pulsmotorklep) controleren. 
4. Gebroken leiding controleren.
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134 71 Zuiggasdruk te laag Cpr stop X Fout wordt definitief na 8 keer opnieuw 
proberen.

1. Verstopping buitenventilator 
controleren. 
2. 2-wegklep circuit controleren. 
3. Ps opnemer fout (LP) controleren. 
4. Verstopping van koudemiddelfilter 
controleren. 
5. Verstopping van koudemiddelleiding 
controleren. 
6. Ventilatorwerking controleren (in 
verwarmingsbedrijf). 
7. Tekort aan koudemiddel controleren.

244 72
 

 
Hogedruksysteem 
fout (drukschakelaar, 
compressorcartertemperatuur, 
voeding)

Stop X Fout wordt definitief na 10 keer opnieuw 
proberen.

1. Buitenwarmtewisselaar opnemer 
(TL) controleren. 
2. Ventilator controleren. 
3. PMV (pulsmotorklep) controleren. 
4. Verstopping en kortsluiting van 
warmte- 
wisselaar controleren. 
5. Overvulling van koudemiddel. 
Bijvullen

131 73 Stroomdetectie circuit fout Cpr stop X

Fout wordt definitief na 8 keer opnieuw 
proberen. 
Fout gedetecteerd in een van de 
volgende omstandigheden; 
1) Motorstroom opnemer storing

227 74 Perstemperatuur te hoog Cpr stop X Fout wordt definitief na 4 keer opnieuw 
proberen.

1. Koudemiddelcircuit controleren 
(gaslek). 
2. Elektronisch expansieventiel 
controleren. 
3. Perstemp. opnemer (TD) 
controleren.

229 75 Ontbrekende fase in voedingskabel Cpr stop X Fout wordt definitief na 8 keer opnieuw 
proberen. 1. Voedingsspanning controleren. 

231 76  Inverter koelelement temperatuur 
te hoog Cpr stop X Fout wordt definitief na 4 keer opnieuw 

proberen.
1. Koelelement luchtstroming 
controleren.

- 80  Real-time klok storing of NHC-print Continu X

- 81 EEPROM defect op NHC-print Continu X

127 82   Inverter EEPROM niet leesbaar of 
EEPROM getal buiten bereik Uit X  Alleen tragere communicatie.

- 90 Ongeldige configuratie Uit X Automatisch wanneer configuratie 
correct is

- 100 Noodstop Uit X Automatisch wanneer [P055] is gereset

- 200 Extern alarm Continu X Wanneer het contact wordt gesloten
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Hier volgt een overzicht van alle parameters die de gebruiker kan lezen of bewerken.

 De parameters zijn als volgt gerangschikt:
• 001 tot 299 Displayparameters
• 301 tot 399 Onderhoudsparameters
• 401 tot 499 Setpuntparameters
• 501 tot 799 Configuratieparameters

Verklaring:

Nee  Geen toegang

RO  Alleen lezen

RW  Lezen/Schrijven

RO/d Alleen lezen en weergave op bedieningspaneel

RO/F Alleen lezen en parameter forcering door CCN

Par. CIAT Jbus Ezelsbruggetje Beschrijving 1 Beschrijving 2 Bereik Standaard Apparaat WUI Tabel

001 Buitenluchttemperatuur 1/10°C RO/d RO/F
002 Binnenluchttemperatuur 1/10°C RO/d RO/F
003 Waterintredetemperatuur 1/10°C RO RO/F
004 Wateruittredetemperatuur 1/10°C RO RO/F
005 Koudemiddeltemperatuur 1/10°C RO RO/F
006 Extra temperatuur 1/10°C RO RO/F

007 Ruimtetemperatuur 1/10°C RO RO/F
008 Verzadigde zuiggastemp 1/10°C RO RO
009 Zuiggastemperatuur 1/10°C RO RO
010 Perstemperatuur 1/10°C RO RO
011 Min. luchtwarmtewisselaar temp 1/10°C RO RO
012 Max. luchtwarmtewisselaar 

temp
1/10°C RO RO

013 Inv. buitenluchttemp 1/10°C RO RO
014 Koelelement temperatuur 1/10°C RO RO
015 Oververhittingstemperatuur 1/10 K RO RO
016 Doeltemperatuur van 

oververhitting
1/10 K RO RO

017 Inverter gelijkspanning hoog V RO RO
018 HV bus comm. status 0/1 [Normaal/Alarm] - RO RO
019 Inverter stroom modus - RO RO
020 Actuele min compr. freq 1/10 Hz RO RO
021 Actuele max compr. freq 1/10 Hz RO RO
022 Gevraagde compr. freq 1/10 Hz RO RO/F
023 Actuele compressorfreq 1/10 Hz RO RO
024 PMV positie 0 tot 500 stap RO RO
025 N.v.t.
026 N.v.t.
027 Max. ventilatortoerental 0 tot 1000 omw/min RO RO
028 Min. ventilatortoerental 0 tot 1000 omw/min RO RO
029 Koelerverwarming 0/1 [Uit/Aan] - RO RO/F
030 Verwarmingsketeluitgang 0/1 [Uit/Aan] - RO RO/F
031 Elektrische verwarmingstrappen 0 tot 3 - RO RO/F
035 Extra druk KPa RO RO/F
039* Gecorrigeerde inverter TO 1/10°C RO RO
041 Bezettingstype 0 tot 2 - RW/d RW/F

[Away/
Sleep/
Home]

042 Zomerbedrijf 0/1 [Nee/Ja] - RO RO
043 Nachtbedrijf 0/1 [Nee/Ja] - RO RO

044 Systeem modusverzoek 0 tot 9 - RW/d RW/F

045 Systeemtype status 0 tot 109 - RO/d RO

046 N.v.t.

047 Systeemtype onderdrukking 0 tot xxx - RO RO

048 Huidig setpunt 0,0 to 60,0 1/10°C RW/d RO

049 Gebruiker aangepaste 
temperatuur

-5,0 tot 5,0 1/10 K RO RO/F

050 Binnenluchttemperatuur offset -4,0 tot 4,0 1/10 K RO RO/F
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Par. CIAT Jbus Ezelsbruggetje Beschrijving 1 Beschrijving 2 Bereik Standaard Apparaat WUI Tabel

051 Regelpunt 0,0 to 60,0 1/10°C RO/d RO/F   

052 Regelingstemp -40,0 tot 115,0 1/10°C RO/d RO/F

053 N.v.t.

061 Compressorbedrijf gevraagd - RO RO

062 Compressorbedrijf naar inv. - RO RO

063 Compressorbedrijf status - RO RO

064 Capaciteitsoverbrugging - RO RO

065 Capaciteitstimer s RO RO

066 Totale capaciteit 0 tot 100 % RO RO/F

067  Capaciteitbegrenzing 0 tot 100 % RO RO/F

068 Frequentiebegrenzing 0/1 [Nee/Ja] - RO RO/F

069 Unit draait status 0/1 [Nee/Ja] - RO RO/F

081 Pomp onderdrukking -1 tot 16 - RO RO

082 Waterdebiet storing 0/1 [Normaal/Alarm] - RO RO

083 Huidig Delta T setpunt ^C RO RO

084 Water Delta temperatuur 1/10 K RO RO

085 Waterpomptoerental 0 tot 100 % RO RO/F

088 Extra pompuitgang 0/1 [Uit/Aan] - RO RO/F

91 Back-upoverride -1 tot 100 N.v.t. - RO RO

92 Geautoriseerde back-
upindicator

0 tot 1 N.v.t. - RO RO

93 Booster opwarmtimer 0 tot 1800 N.v.t. s RO RO

94 Back-upcapaciteit 0 tot 100 N.v.t. % RO RO/F

101 Aan/Uit schakelaar status 0/1 [Open/Gesloten] - RO RO/F

102 Verwarmen/koelen schakelaar 
status

0/1 [Open/Gesloten] - RO RO/F

103 Eco schakelaar status 0/1 [Open/Gesloten] - RO RO/F

104 Veiligheidsschakelaar status 0/1 [Open/Gesloten] - RO RO/F

105 Status van stromingschakelaar 0/1 [Open/Gesloten] - RO RO/F  

106 Aangepaste DI#5 status 0/1 [Open/Gesloten] - RO RO/F

107 Aangepaste DI#6 status 0/1 [Open/Gesloten] - RO RO/F

108 Aangepaste DI#7 status 0/1 [Open/Gesloten] - RO RO/F

109 Aangepaste DI#8 status 0/1 [Open/Gesloten] - RO RO/F

110 Vermogensbegrenzing 
schakelaar

0/1 [Open/Gesloten] - RO RO/F

111 Daluren schakelaar 0/1 [Open/Gesloten] - RO RO/F

112 Afschakelschakelaar 0/1 [Open/Gesloten] - RO RO/F

113 Zonneboiler schakelaar 0/1 [Open/Gesloten] - RO RO/F

114 SWW-verzoek van tank 0/1 [Open/Gesloten] - RO RO/F  

115 SWW prioriteit schakelaar 0/1 [Open/Gesloten] - RO RO/F   

116 SWW antilegionella verzoek 0/1 [Open/Gesloten] - RO RO/F   

117 Zomerschakelaar 0/1 [Open/Gesloten] - RO RO/F  

118 N.v.t.

119 N.v.t.

120 Extern alarm schakelaar 0/1 [Open/Gesloten] - RO RO/F

201 SWW-bedrijf 0 tot 2 [Eco/ Antileg. /
Normaal]

- RW RO/F

202 SWW onderdrukking -1 tot 100 - RO RO

203 SWW-vraag van tank 0/1 [Nee/Ja] - RO RO

204  SWW-condities 0/1 [Waar/Niet waar] - RO RO

205 SWW-regelpunt 20,0 tot 60,0 1/10°C RO RO/F
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Par. CIAT Jbus Ezelsbruggetje Beschrijving 1 Beschrijving 2 Bereik Standaard Apparaat WUI Tabel

206 SWW-tank temperatuur 1/10°C RO RO/F

207 Huidige SHC draaitijd min RO RO

208 Huidige SWW draaitijd min RO RO

209 SWW uitzondering timer 0 tot 1440 min RO RO/F

210  SWW-omloopklep 0/1 [Uit/Aan] - RO RO/F

211  SWW Elek verw. trap 0/1 [Uit/Aan] - RO RO/F

212 SWW-werking status 0/1 [Nee/Ja] - RO RO/F

221 Koelwatersysteem temp 1/10°C RO RO/F

222 Mast/Slv totale capaciteit 0 tot 100 0 % RO RO

223 Master vraag capaciteit 0 tot 100 0 % RO RO

224 Slave #1 vraag capa. 0 tot 100 0 % RO RO

225 Slave #2 vraag capa. 0 tot 100 0 % RO RO

226 Slave #3 vraag capa. 0 tot 100 0 % RO RO

227 N.v.t.

228 Mast/Slv actief vlag Niet waar/Waar Niet waar - RO RO

229 Mast/Slv algehele status -1 tot 101 0 - RO RO

230 Master status -1 tot 101 - RO RO

231 Slave #1 status -1 tot 101 - RO RO

232 Slave #2 status -1 tot 101 - RO RO

233 Slave #3 status -1 tot 101 - RO RO

234 Master/slave-
capaciteitbegrenzing

0 tot 100 0 % RO RO

241 N.v.t.

242 N.v.t.

243 N.v.t.

244 N.v.t.

245 N.v.t.

301 Invertermodel - RO RO

302 Inverter progr versie - RO RO

303 Inverter progr revisie - RO RO

304 Inverter EEPROM-code - RO RO

305 Inverter switch instelling - RO RO

306 CDU capaciteit 0 tot 15 - RO RO

307 MCU-code - RO RO

321 QT: quick test aan 0/1 [Nee/Ja] - RW RW/F

322 QT:test van hogedrukschakelaar 0 tot 7 [geen test/
test aangevraagd/
test bezig/test OK/

HD-test mislukt door 
onderbreking 

HD-test mislukt 
door storing van 

stromingschakelaar 
HD-test mislukt door 

lage watertemperatuur 
HD-test mislukt door 

omvormerstoring]

- RW RW/F

323 QT: capaciteitstype 0 tot 4 [Capaciteit 
uit/ Capaciteit 

koelen/ Capaciteit 
verwarmen/ Helling 

koelen/ Helling 
verwarmen]

- RW RW/F

324 QT: capaciteitsfrequentie 0 tot 120 1/10 Hz RW RW/F

325 QT: lagere ventilatorsnelheid 0 tot 1000 omw/min RW RW/F

326 QT: max. ventilatorsnelheid 0 tot 1000 omw/min RW RW/F

327 QT: PMV-positie 0 tot 1000 - RW RW/F

331 QT: waterpomptoerental 0 tot 100 % RW RW/F

332 QT: extra pomp 0/1 [Uit/Aan] - RW RW/F
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Par. CIAT Jbus Ezelsbruggetje Beschrijving 1 Beschrijving 2 Bereik Standaard Apparaat WUI Tabel

333 QT: extra EHS-pomp 0/1 [Uit/Aan] - RW RW/F

334 QT: verwarmingselement 
warmtewisselaar

0/1 [Uit/Aan] - RW RW/F

335 QT: SWW-omloopklep 0/1 [Uit/Aan] - RW RW/F

336 QT: verwarmingsketel of EHS1 0/1 [Uit/Aan] - RW RW/F

337 QT: aangepaste DO#8 0/1 [Uit/Aan] - RW RW/F

338 QT: aangepaste DO #9 0/1 [Uit/Aan] - RW RW/F

339 Max. hogedruk 0 1/10KPa RO RO

340 Alarmreset 0/1 [Nee/Ja] - RW RW/F

341 Alarmstatus 0/1 [Normaal/Alarm] 0 - RO/d RO

342 Alarmstatus 0/1 [Nee/Ja] 0 - RO RO

343  Uitschakel status 0/1 [Nee/Ja] 0 - RO RO

344 Inverter fout (code) 0 tot 255 - RO RO

345 Inverter fout (alfa) “Normaal” / “Xnn” - RO RO

346 N.v.t.

347 N.v.t.

348 N.v.t.

349 N.v.t.

350 Huidig alarm #1 0 tot 100 - RO RO

351 Huidig alarm #2 0 tot 100 - RO RO

352 Huidig alarm #3 0 tot 100 - RO RO

353 Huidig alarm #4 0 tot 100 - RO RO

354 Huidig alarm #5 0 tot 100 - RO RO

360 Oud alarm #1 0 tot 100 - RO RO

361 Oud alarm #2 0 tot 100 - RO RO

362 Oud alarm #3 0 tot 100 - RO RO

363 Oud alarm #4 0 tot 100 - RO RO

364 Oud alarm #5 0 tot 100 - RO RO

371 Compressor starts aantal - RO RO

372 Compressor draaiuren u RO RO

373 Waterpomp starts aantal - RO RO

374 Waterpomp draaiuren u RO RO

379 N.v.t.

381 Gebruiker draaitijd reset 0 tot 3 0 - RW RW

382 Compressor draaiuren u RO RO

383 Back-up draaiuren u RO RO

384 Koelingsbedrijf uren u RO RO

385 Verwarmingsbedrijf uren u RO RO

386 SWW-bedrijf uren u RO RO

387 Ontdooibedrijf uren u RO RO

388 Verbruikte energie bij 
verwarmen

kWh RO RO

389 Verbruikte energie bij koelen kWh RO RO

391 Unit starten/stoppen 0/1 [Stop/Start] - RO RO/F

392 Keuze verwarmen/koelen 0/1 [Koelen/
Verwarmen]

- RO RO/F

393 Noodstop 0/1 [Uit/Aan] - RO RO/F

401 Verwarming thuis setpunt 
(water)

20,0 tot 60,0 45 1/10°C RW RW

402 Verwarming slapen offset 
(water)

-10,0 tot 0,0 0.0 1/10 K RW RW

403 Verwarming weg offset (water) -10,0 tot 0,0 -5,0 1/10 K RW RW

404

405 SWW-antilegionellasetpunt 50,0 tot 60,0 60 1/10°C RW RW

406 SWW-setpunt 30,0 tot 60,0 50 1/10°C RW RW

407 Koeling thuis setpunt (water) 0,0 tot 18,0 12 1/10°C RW RW
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Par. CIAT Jbus Ezelsbruggetje Beschrijving 1 Beschrijving 2 Bereik Standaard Apparaat WUI Tabel

408 Koeling slapen offset (water) 0,0 tot 10,0 0 1/10 K RW RW

409 Koeling weg offset (water) 0,0 tot 10,0 5 1/10 K RW RW

410 Verwarming hysteresis (water) 0,5 tot 2,0 0,5 1/10 K RW RW

411 Koeling hysteresis (water) 0,5 tot 2,0 0,5 1/10 K RW RW

412 Verwarming curv max stp offset -5,0 tot 5,0 0.0 1/10 K RW RW

413 Koeling curve min stp offset -5,0 tot 5,0 0.0 1/10 K RW RW

421 Verwarming thuis setpunt (lucht) 12,0 tot 34,0 19 1/10°C RW RW

422 Verwarming slapen offset (lucht) -10,0 tot 0,0 -2,0 1/10 K RW RW

423 Verwarming weg offset (lucht) -10,0 tot 0,0 -4,0 1/10 K RW RW

424 Koeling thuis setpunt (lucht) 20,0 tot 38,0 26 1/10°C RW RW

425 Koeling slapen offset (lucht) 0,0 tot 10,0 2 1/10 K RW RW

426 Koeling weg offset (lucht) 0,0 tot 10,0 4 1/10 K RW RW

427  Vorstbeveil. woning setpunt 6,0 tot 12,0 6 1/10°C RW RW

428 Lucht Delta setpunt 0,2 tot 1,0 0,5 1/10 K RW RW

429 Binnenluchttemperatuur reset 
factor

0,0 tot 2,0 0 1/10 RW RW

501 Veiligheidsschakelaar type 1 tot 3 1 - RW RW

502 Aangepaste DI#5 config 0 tot 14 1 - RW RW

503 Aangepaste DI#6 config 0 tot 14 0 - RW RW

504 Aangepaste DI#7 config 0 tot 14 0 - RW RW

505 Aangepaste DI#8 config 0 tot 14 0 - RW RW

506 Aangepaste DO#8 config 0 tot 12 1 - RW RW

507 Aangepaste DO#9 config 0 tot 12 2 - RW RW

508 Koudemiddeltemp type 0 tot 2 0 - RW RW

509 EWT opnemer type 0 tot 2 1 - RW RW

510 Binnentemperatuuropnemer type 0 tot 3 0 - RW RW

511 Buitenluchttemperatuuropnemer 
type

0 tot 3 0 - RW RW

512 Binnenluchttemperatuur opnemer 
bias

-5,0 tot 5,0 0.0 1/10 K RW RW

513 Buitenluchttemperatuur opnemer 
bias

-5,0 tot 5,0 0.0 1/10 K RW RW

514 Minimum buitentemp voor 
verwarming

-20,0 tot 10,0 -20,0 1/10°C RW RW

515 Maximum buitentemp voor 
verwarming

5,0 tot 30,0 30 1/10°C RW RW

516 Minimum buitentemp voor koeling -10°C tot 40°C 0 1/10°C RW RW

517 Vorstbeveiliging delta setpunt 0,0 tot 6,0 0 ^C RW RW

518 Begintijd nachtbedrijf 00:00 tot 23:59 00:00 uu:mm RW RW

519 Eindtijd nachtbedrijf 00:00 tot 23:59 00:00 uu:mm RW RW

520 Extra opnemer type 0 tot 5 0 - RW RW

521 Bedieningspaneel type 0 tot 3 0 - RW RW

522 Parameter toegang vanuit 
bedieningspaneel

0 tot 3 3 - RW RW

523 Bedieningspaneel comm. time-out 0 tot 240 60 s RW RW

524 Verlichting time-out 0 tot 7 2 - RW RW

525 Toetsgeluid 0/1 [Nee/Ja] Nee - RW RW

526 Interface tijdverzending 0/1 [Nee/Ja] Ja - RW RW

527 Service wachtwoord 0 tot 9999 120 - RW RW

528 Gebruikerswachtwoord 0 tot 9999 0 - RW RW

541 Vermogensbegrenzing waarde 50 tot 100 75 % RW RW

542 Nachtbegrenzing waarde 50 tot 100 75 % RW RW

543 SWW begrenzing waarde 50 tot 100 100 % RW RW

560 Vloeistoftype 1 tot 2 1 - RW RW

561 Externe hoofdpomp regeling 0/1 [Nee/Ja] 0 [Nee] - RW RW

562 Debiet gecontroleerd bij pomp uit 0/1 [Nee/Ja] 1 [Ja] - RW RW

563 Antikleeffunctie 0/1 [Nee/Ja] 1 [Ja] - RW RW

564 Pomp meting tijd stby 5 tot 240 15 min RW RW
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Par. CIAT Jbus Ezelsbruggetje Beschrijving 1 Beschrijving 2 Bereik Standaard Apparaat WUI Tabel

565 Hoofdpompparameters 1 tot 3 1 - RW RW

566 Var toerental pomp parameters 0 tot 1 1 - RW RW

567 Minimum pomptoerental 19 tot 50 19 % RW RW

568 Maximum pomptoerental 50 tot 100 100 % RW RW

569 Water Delta T setpunt 2,0 tot 20,0 5 1/10 K RW RW

570 Delta T proport. Toename -10,000 tot -0,001 -2,000 - RW RW

571 Delta T integraal tijd 10 tot 120 20 s RW RW

572 Delta T meting tijd 10 tot 120 10 s RW RW

573 Extra pomplogica 0 tot 4 0 - RW RW

581 Verwarming klimaatcurve 
selectie

-1 tot 12 -1 - RW RW

582 Verwarming minimum 
buitenluchttemperatuur

-30,0 tot 10,0 -7,0 1/10°C RW RW

583 Verwarming maximum 
buitenluchttemperatuur

10,0 tot 30,0 20 1/10°C RW RW

584 Verwarming min water setpunt 20,0 tot 40,0 20 1/10°C RW RW

585 Verwarming max water setpunt 30,0 tot 60,0 38 1/10°C RW RW

586 Koeling klimaatcurve selectie -1 tot 2 -1 - RW RW

587 Koeling minimum 
buitenluchttemperatuur

0,0 tot 30,0 20 1/10°C RW RW

588 Koeling maximum 
buitenluchttemperatuur

24,0 tot 46,0 35 1/10°C RW RW

589 Koeling min water setpunt 5,0 tot 20,0 10 1/10°C RW RW

590 Koeling max water setpunt 5,0 tot 20,0 18 1/10°C RW RW

595 Drogen starten setpunt 20,0 tot 40,0 20 1/10°C RW RW

596 Drogen opwarmdagen 0 tot 99 3 - RW RW

597 Drogen stijgingsdagen 0 tot 99 4 - RW RW

598 Drogen vasthouddagen 0 tot 99 4 - RW RW

599 N.v.t.

601 Back-uptype 0 tot 9 0 - RW RW

602 Booster opwarmtijd 5 tot 120 30 min RW RW

603 Booster Delta temp 1,0 tot 20,0 5 1/10°C RW RW

604 Booster buitentemperatuur 
grenswaarde

-30,0 tot 15,0 -7,0 1/10°C RW RW

605 EHS Proport. Toename 0,001 tot 10,000 2 - RW RW

606 EHS integraal tijd 10 tot 60 20 s RW RW

607 EHS meting tijd 10 tot 120 30 s RW RW

641 CCN-elementadres 1 tot 239 1 - RW RW

642 CCN-element bus 0 tot 239 0 - RW RW

645 Primaire baud rate 0 tot 2 [9600/19200/ 
38400]

2 [38400] - RW RW

646 Secundaire baud rate 0 tot 2 [9600/19200/ 
38400]

2 [38400] - RW RW

650 Serienummer - RO RO

653 PIC type - RO RO

654 Softwareversienummer - - RO RO

661 Uur van de dag 0 t/m 23 N.v.t. - RW RW

662 Minuut van het uur 0 tot 59 N.v.t. - RW RW

663 Dag van de week 1 tot 7 [maandag ~ 
zondag]

N.v.t. - RW RW

664 Vakantievlaggen 0 tot 15 N.v.t. - RW RW

665 Dag van de maand 1 tot 31 N.v.t. - RW RW

666 Maand 1 tot 12 N.v.t. - RW RW

667 Jaar 0 tot 99 N.v.t. - RW RW

701 Sanitair warm water type 0 tot 3 0 - RW RW

702 SWW driewegklep draaitijd 0 tot 240 30 s RW RW

703 San. warm water prioriteit 0 tot 2 0 - RW RW

704 SHC minimum draaitijd 0 tot 720 20 min RW RW

705 SHC maximum draaitijd -1 tot 720 60 min RW RW
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706 SWW minimum draaitijd 0 tot 720 20 min RW RW

707 SWW maximum draaitijd -1 tot 720 60 min RW RW

708 SWW uitzondering tijd 1 tot 24 2 uur RW RW

709 N.v.t.

710 Pomptoerental in SWW 19 tot 100 100 % RW RW

711 SWW programma dagen 0000 0000 
to 1111 1110

1111 1110 - RW RW

712 SWW begintijd 00:00 tot 23:59 21:00 uu:mm RW RW

713 SWW eindtijd 00:00 tot 23:59 06:00 uu:mm RW RW

714 Antilegionella begindag 0000 0000 tot 1111 
1111

0 - RW RW

715 Antilegionella begintijd 00:00 tot 23:59 02.00 uur uu:mm RW RW

716 Zomerstand buitentemp 
drempel

15,0 tot 30,0 20 1/10°C RW RW

717 Zomerstand aan vertraging 0 tot 12 5 u RW RW

718 Zomerstand uit vertraging 0 tot 12 5 u RW RW

719 Sanitair warm watertank 
opnemer type

0 tot 3 0 - RW RW

720 Sanitair warm watertank 
opnemer bias

-5,0 tot 5,0 0.0 1/10 K RW RW

721 SWW Tank Delta T 2,0 tot 10,0 5 1/10 K RW RW

722 EWT Delta T (stop SWW) 0,0 tot 20,0 10 1/10 K RW RW

742 Master/slave selectie 0 tot 2 0 - RW RW

743 Slave nr. 1 adres 0 tot 239 0 - RW RW

744 Slave nr. 2 adres 0 tot 239 0 - RW RW

745 Slave nr. 3 adres 0 tot 239 0 - RW RW

746 Capa. voor starten volgende 
unit

0 tot 100 75 % RW RW

751 Cascade type 0 tot 2 1 - RW RW

752 M/S verwarmen proport. 
Toename

0,001 tot 10,000 0,9 - RW RW

753 M/S verwarmen integraal tijd 10 tot 120 30 s RW RW

754 M/S verwarmen meting tijd 10 tot 120 30 s RW RW

755 M/S koelen proport. Toename -10,000 tot -0,001 -0,9 - RW RW

756 M/S koelen integraal tijd 10 tot 120 30 s RW RW

757 M/S koelen meting tijd 10 tot 120 30 s RW RW

758 Master/Slave pomptype 0 tot 3 2 - RW RW

761 JBus regeling aan 0 tot 3 0 - RW RW

762 JBus slave adres 1 tot 255 11 - RW RW

764 JBus frame type 0 tot 5 0 - RW RW

766 JBus Comm. time-out 0 tot 600 600 s RW RW

771 N.v.t.

772 N.v.t.

773 N.v.t.

774 N.v.t.

775 N.v.t.

776 N.v.t.

* Gecorrigeerde inverter TO parameter [P039] voor het corrigeren van de door de TO opnemer gemeten waarde (op de luchtwarmtewisselaar). En buitenluchttemperatuur 
[P001] is gelijk aan 2 [P039]
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8.1 - Algemene informatie

Algemene informatie

Projectnaam

Plaats

Geïnstalleerd door

Apparatuur geleverd door

In bedrijf gesteld door Datum

Uitrusting

Type unit  

Serienummer  

Softwareversie [P654]

Compressor Modelnummer

 Serienummer

Luchtbehandelingsapparatuur

 Fabrikant

 Modelnummer

 Serienummer

8.2 - Beschikbare opties en accessoires

Opties Ja Nee Accessoires Ja Nee

Italcoat batterijbescherming   Master / Slave tot max. 4 units opnemer   

Hoofdschakelaar   Sanitair warm water beheeropnemer   

Hydromodule voorzien van toerengeregelde enkele lagedrukpomp 
zonder expansievat

  Bedieningspaneel op afstand   

Bacnet-gateway   Extra buitentemperatuursensor   

Lon-gateway   

Hydromodule zonder expansievat   

Watersysteem   

Expansievat   

Lokaal bedieningspaneel   

8.3 - Controles voor het starten van de unit

Ja Nee Toelichting

C
O

N
TR

O
LE

S
 V

O
O

R
 O

P
S

TA
R

TE
N

Is er transportschade?

Unit is waterpas geplaatst

Elektrische voeding komt overeen met de gegevens op de machine kenplaat

De bedrading van het elektrisch circuit is correct gedimensioneerd en gemonteerd

 De aardleiding van de unit is aangesloten

De nuldraad van de unit is aangesloten

Alle klemaansluitingen zijn correct

Alle kabels en opnemers zijn gecontroleerd op correcte aansluiting 

Alle aansluitingen zijn goed vastgezet

Alle luchtbehandelingsunits zijn in werking

Alle water regelkleppen zijn open

Alle vloeistofleidingen zijn goed aangesloten

Het systeem is volledig ontlucht

Waterpomp werkt in de juiste draairichting 

Waterpompaansturing correct gekoppeld aan warmtepomp

Apparaat is gecontroleerd op lekkage (inclusief hulpstukken): alle koudemiddellekkages opsporen, repareren en melden

De hoofdstroomspanning ligt binnen de opgegeven limieten
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8.4 - Controles tijdens de werking van de unit

Datum/tijd

C
O

N
TR

O
LE

S
 T

IJ
D

E
N

S
 D

E
 W

E
R

K
IN

G

Lucht Outdoor Air Temp P001 °C     

Water

Intredewatertemp P003 °C     

Uittredewatertemp P004 °C     

Waterregeltemp P052 °C     

Te lage

Verzadigde zuiggastemp P008 °C     

Zuiggastemperatuur P009 °C     

Oververhittingstemperaruur P015 K     

Oververhitting doeltemp P016 K     

Uitstoot
Perstemperatuur P010 °C     

Koudemiddeltemperatuur P005 °C     

Compressor
Gevraagde compressorfrequentie P022 Hz     

Actuele compressorfrequentie P023 Hz     

Regeling aan het water

Waterregelpunt P051 °C     

Stromingschakelaar status P105 -     

Veiligheidsschakelaar status P104 -     

Waterdruk/-debiet

Intredewaterdruk warmtewisselaar - kPa     

Uittredewaterdruk warmtewisselaar - kPa     

Drukverlies (zonder interne pomp) - kPa     

Debiet volgens curve (zonder interne pomp) - l/s     

Of beschikbare externe druk (met interne pomp) - kPa     

Debiet volgens curve (met interne pomp) - l/s     

Vermogen
Netspanning - V     

Opgenomen stroomsterkte - A     

8.5 - Onderhoudscontroles

Datum/tijd     

O
N

D
E

R
H

O
U

D
S

C
O

N
TR

O
LE

S

Regeling

 Mechanische controle    

Lekcontrole     

Test hogedrukschakelaar     

Controle overdrukventiel     

Controle elektrische aansluitingen     

Vorstbeveiliging
Vorstbeveiliging van het water     

Glycol toevoegen in water (%)    

Reiniging
Batterij reinigen     

Waterfilter reinigen     

Toelichting: 
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Vrijblijvend document. In het voortdurende streven naar verbetering 
van de apparatuur, behoudt CIAT zich het recht voor om zonder 

voorafgaande kennisgeving technische wijzigingen aan te brengen.

CIAT Service
Tel. : 08 11 65 98 98 - Fax : 08 26 10 13 63 

(€ 0,15/minuut)

Hoofdkantoor
Avenue Jean Falconnier - B.P. 14

01350 Culoz - Frankrijk 
Tel. : +33 (0)4 79 42 42 42

Fax : +33 (0)4 79 42 42 10
info@ciat.fr - www.ciat.com

Compagnie Industrielle

d’Applications Thermiques

N.V. met een kapitaal van € 26 728 480

R.C.S. Bourg-en-Bresse B 545.620.114


