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1. INLEIDING 

0 Om onze klanten kwaliteit, betrouwbaarheid en veelzijdigheid te kunnen bieden, 
werd dit product vervaardigd volgens strenge productienormen. Deze handleiding 
bevat alle nodige informatie voor de installatie, foutopsporing, ontkoppeling en 
onderhoud. Lees deze handleiding zorgvuldig door voor u de installatie opent of 
onderhoud uitvoert. De fabrikant van dit product kan niet aansprakelijk worden 
gesteld in geval van verwondingen of schade aan de installatie, indien dit het 
gevolg is van een verkeerde installatie, een slechte foutopsporing of onnodig 
onderhoud. Het is essentieel dat de instructies in deze handleiding te allen tijde 
worden nageleefd. De apparatuur moet door gekwalificeerd personeel 
geïnstalleerd worden.  

0 De installatie mag enkel hersteld worden door een gekwalificeerd 
installatiecentrum, personeel of een erkende dealer. 

0 Onderhoud en bediening dienen te gebeuren volgens de aanbevolen tijdstippen 
en frequentie, zoals aangegeven in de handleiding.  

0 Gebruik enkel oorspronkelijke en gestandaardiseerde reserveonderdelen.  
Indien deze aanbevelingen niet opgevolgd worden, vervalt de garantie. 

0 De warmtepompinstallatie voor zwembaden verwarmt het zwembadwater en 
houdt het op een constante temperatuur. Bij een unit van het splittype kan de 
binnenunit discreet of half verborgen worden, bijvoorbeeld in een luxewoning.  

Onze warmtepomp heeft de volgende kenmerken: 

1 Duurzaam 

De warmtewisselaar is vervaardigd uit PVC en koper-nikkelbuis, die 
langdurige blootstelling aan zwembadwater kan weerstaan.  

2 Eenvoudige installatie 

Het toestel is opmerkelijk compact en goed ontworpen zodat het gemakkelijk te 
installeren is. Het verdient aanbeveling de warmtepomp op een bypass van het 
filtersysteem van uw zwembad aan te sluiten.   

3 Geruisloze werking 
De installatie beschikt over een efficiënte roterende/scroll compressor en een 
geluidsarme ventilatiemotor, die een geruisloze werking garandeert. 

4 Geavanceerde controle 
De installatie beschikt over een microcomputer controlesysteem, zodat alle 
bedieningsparameters ingesteld kunnen worden. De bedieningsstatus kan worden 
weergegeven op het LED-scherm van de elektronische console. Een 
afstandsbediening kan worden gekozen als toekomstige optie. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. SPECIFICATIES 
2.1 Prestatiegegevens van de warmtepompinstallatie voor zwembaden 
 
*** KOELVLOEISTOF: R410A 

ONDERDEEL Model HYDRO PRO+7 HYDRO PRO+10 

Verwarmingscapaciteit 
 

kW 6.0 8.0 

 Btu/u 20400 27200 

Verwarmingsvermogen kW 1.41 1.87 

Nominale stroom A 6.4 8.5 

Voeding  230V-/50Hz 230V-/50Hz 

Aantal compressoren  1 1 

Compressor  roterend roterend 

Aantal ventilatoren  1 1 

Ventilatievermogen W 120 120 

Rotatiesnelheid ventilator TPM 850 850 

Richting ventilator  horizontaal horizontaal 

Geluid dB(A) 51 54 

Wateraansluiting mm 50 50 

Waterdebiet m3/u 2.5 3.4 
Max. waterdrukverlies 
 

kPa 10 10 

Netto afmetingen installatie (L/B/H) mm Zie tekening van de units 

Afmetingen bij verzending (L/B/H) mm Zie verpakkingsetiket 

Netto gewicht/verzendingsgewicht kg Zie naamplaatje/verpakkingsetiket 

 
ONDERDEEL Model HYDRO PRO+14 HYDRO PRO+19 

Verwarmingscapaciteit kW 11.5 15.5 

 Btu/u 39100 52700 

Verwarmingsvermogen kW 2.48 3.48 

Nominale stroom A 11.3 15.8 

Voeding  230V-/50Hz 230V-/50Hz 

Aantal compressoren  1 1 

Compressor  roterend scroll 

Aantal ventilatoren  1 1 

Ventilatievermogen W 120 120 

Rotatiesnelheid ventilator TPM 850 850 

Richting ventilator  horizontaal horizontaal 

Geluid dB(A) 56 56 

Wateraansluiting mm 50 50 

Waterdebiet m3/u 5.0 6.5 

Max. waterdrukverlies kPa 10 10 

Netto afmetingen installatie (L/B/H) mm Zie tekening van de units 

Afmetingen bij verzending (L/B/H) mm Zie verpakkingsetiket 

Netto gewicht/verzendingsgewicht kg Zie naamplaatje/verpakkingsetiket 

 



 

 

 
2. SPECIFICATIES 
2.2  De afmetingen van de warmtepompinstallatie voor zwembaden 
 
HYDRO PRO+7/HYDRO PRO+10   eenheid: mm 
 

   
 

HYDRO PRO+14/HYDRO PRO+19   eenheid: mm 
 

 
Horizontaal zicht 

 
 

 
Verticaal zicht 

 
 



 

 

 
3. INSTALLATIE EN AANSLUITING 
3.1  Afbeelding van de installatie 
 

 
 

Installatieonderdelen: 

De fabriek levert enkel de hoofd- en de waterunit; de andere onderdelen op de afbeelding 
zijn noodzakelijke reserveonderdelen voor het watersysteem, te voorzien door de 
gebruiker of de installateur.  

Opgepast: 

Gelieve de volgende stappen te doorlopen bi j het eerste gebruik. 
1.0pen de klep en vul met water. 

2.Zorg ervoor dat de pomp en de waterinlaat gevuld werden met water.  

3.Sluit de klep en start de installatie op. 
OPGEPAST: De waterinlaat moet hoger l iggen dan het zwembadoppervlak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chlorinator   Wateruitlaat  Klep 

Watertoevoer 

Waterinlaat   Zandfilter  zwembadpomp 
(of ander type filter) 



 

 

 
3. INSTALLATIE EN AANSLUITING 
3.2 Locatie van de warmtepomp 

De installatie werkt goed in elke buitenlocatie, op voorwaarde dat de volgende drie factoren 
aanwezig zijn:  

1. Frisse lucht - 2. Elektriciteit - 3. Filterbuizen van het zwembad 

De installatie mag praktisch overal buiten geplaatst worden. Voor binnenzwembaden, 
raadpleeg uw leverancier. Er is geen enkel probleem met de waakvlam bij tocht op 
winderige plaatsen, zoals bij een gasverwarmer wel het geval is. 

Plaats de installatie NIET in een afgesloten ruimte met een beperkt luchtvolume 
waar de uitgestoten lucht opnieuw gebruikt zou worden. 

Plaats de installatie NIET dicht bij struiken die de luchtinlaat kunnen blokkeren. 
Deze plaatsen belemmeren een continue toestroom van verse lucht, waardoor de 
efficiëntie vermindert en er onvoldoende warmte geleverd kan worden. 

 

 
 
air inlet: luchtinlaat  air outlet: luchtuitlaat 
 
 
 
3.3 Hoe dicht bij uw zwembad? 

Normaal  gezien wordt  de warmtepomp geïns tal leerd binnen 7,5  m rond het  zwembad. 
Hoe verder de afs tand van het  zwembad, hoe gro ter het  warmteverl ies door de 
buizen.  Aangezien het  grootste deel  van de bu izen ondergronds l igt ,  i s  het  
warmteverl ies minimaal  voor afs tanden tot  15 m (15 m van en naar de pomp = 30 m 
in to taal ) ,  tenzi j  de grond nat  is  of  het  waterniveau hoog. Een ruwe schatt ing van het  
warmteverl ies per  30 m is  0,6 kW h, (2000BTU) voor elke 5  ºC verschi l  in  temperatuur  
tussen het  zwembadwater  en de grond rond de buis ,  d ie  resul teert  in een ver lenging 
van de werk ingst i jd met  3% to t  5%.  

 

 



 

 

 

3. INSTALLATIE EN AANSLUITING 
3.4 Buizensysteem warmtepomp 

De exclusieve warmtewisselaar van de warmtepomp, bestaande uit titanium en met 
nominale doorstroming, heeft geen speciale buizen nodig, behalve een bypass (gelieve 
het debiet af te stellen zoals vermeld op het naamplaatje). De waterdrukval bedraagt 
minder dan 10kPa bij een maximaal debiet. Vermits er geen overblijvende warmte of 
vlamtemperaturen zijn, moeten er geen hittebestendige buizen uit een koper-zinklegering 
gebruikt worden. Er kunnen rechtstreeks PVC-buizen op de installatie aangesloten 
worden. 

Plaatsing: sluit de installatie aan op de terugvoerleiding van de zwembadpomp, na alle 
filters en zwembadpompen en voor de chlorinators, ozonators en chemische pompen. 

Het standaard model beschikt over lijmfittings voor aansluiting van 32 mm of 50 mm 
PVC-buizen op de buizen van het zwembad of het spa filtersysteem. Wanneer u 
diameter 50 tot 40 mm gebruikt, kunt u buizen van 40 mm aansluiten.  

Overweeg om een snelkoppeling te installeren op de in- en uitlaat van de installatie. 
Hierdoor kan de installatie gemakkelijker leeglopen voor overwintering en is ze 
toegankelijker wanneer onderhoud noodzakelijk is. 

 

 
Condensatie: Vermits de warmtepomp de lucht afkoelt met ongeveer 4 – 5 ºC, kan er 
water condenseren op de rand van de hoefijzervormige verdamper. Als de relatieve 
vochtigheid 
zeer groot is, kan dit verschillende liters per uur bedragen. Het water zal langs de 
randen naar beneden lopen in de opvangschaal. Veel mensen verwarren de 
condensatie met een waterlek in de installatie. 
 
NB: Een snelle manier om te controleren of het water van condensatie afkomstig is, is 
de installatie uit te zetten en de zwembadpomp te laten lopen. Als er geen water 
meer uit de opvangschaal komt , dan is het condensatie. EEN NOG SNELLERE 
MANIER is HET AFVOERWATER TE TESTEN OP CHLOOR – als er geen chloor 
aanwezig is, is het condensatie. 
 
 
 
 
 

Van de pomp 
  

PVC-koppeling aanbevolen 
(meegeleverd) 

 

Naar het zwembad 

Van de pomp 



 

 

3. INSTALLATIE EN AANSLUITING 
3.4 Elektrische bedrading van de warmtepomp 

OPMERKING: Hoewel de warmtewisselaar elektrisch geïsoleerd werd van de rest van 
de installatie, verhindert dit gewoon dat er elektriciteit stroomt van of naar het 
zwembadwater. Aarden is nog steeds nodig om u te beschermen tegen kortsluitingen 
binnen de installatie. Voorzie ook een goede verbinding. 

De installatie beschikt over een afzonderlijke aansluitdoos met een standaard 
aansluitwartel die al geïnstalleerd werd. Verwijder enkel de schroeven en het 
frontpaneel, sluit de voedingslijnen aan via de aansluitwartel en sluit de elektrische 
draden aan op de drie aansluitingen die voorzien zijn in de aansluitdoos (vier 
aansluitingen indien 3-fasig). Om de elektrische aansluiting te vervolledigen, sluit u de 
warmtepomp aan via een elektrische leiding, een UF-kabel of een ander geschikt 
middel (zoals bepaald en toegestaan door de plaatselijke bevoegdheden betreffende 
elektriciteit) op een afzonderlijke AC-aftakcircuit dat uitgerust is met een geschikte 
schakelaar en zekeringen met uitschakeling of tijdvertraging.   

Uitschakeling – Een zekering (met schakelaar) moet voorzien worden in het zicht of 
gemakkelijk bereikbaar vanaf de warmtepomp. Dit is een gangbare praktijk bij 
commerciële en residentiële airconditioners en warmtepompen. De zekering laat toe 
om de stroom uit te schakelen voor onderhoud en verhindert dat een onbemande 
installatie vanop afstand geactiveerd wordt. 

 
3.5 De installatie voor de eerste keer opstarten 

OPMERKING- Om het zwembad- of spawater op te warmen met de warmtepomp, 
moet de filterpomp werken om het water te laten circuleren door de 
warmtewisselaar. 

Opstartprocedure- Nadat de installatie voltooid is, dient u de volgende stappen 
te volgen: 

1.Zet uw filterpomp aan. Controleer op lekken en controleer de waterstroom van en naar 
het zwembad. 
2.Sluit de installatie aan op de elektriciteit en druk op de ON/OFF-knop van de 
elektronische console. De installatie moet binnen enkele seconden opstarten. 
3.Controleer na enkele minuten of de lucht die de installatie bovenaan (opzij) verlaat 
koeler is (5 - 10 °C) 
4.Terwijl de installatie nog werkt, zet u de filterpomp af. De installatie zou automatisch 
moeten stoppen met werken.  
5.Laat de installatie en de zwembadpomp 24 uur per dag werken tot de gewenste 
zwembadwatertemperatuur bereikt is. Wanneer de geprogrammeerde temperatuur 
bereikt is, stopt de installatie met werken. De installatie zal nu automatisch heropstarten 
(zolang uw zwembadpomp werkt) wanneer de zwembadwatertemperatuur met meer dan 
2 graden onder de geprogrammeerde temperatuur zakt. 
 
Tijdvertraging- De installatie is uitgerust met een vaste ingebouwde herstartvertraging van 3 
minuten, dit ter bescherming van de elektronische onderdelen en om te vermijden dat de 
elektrische contacten en cycli opnieuw opgestart worden. Na dit tijdsinterval zal de installatie 
automatisch heropgestart worden, ongeveer 3 minuten na de stroomonderbreking in het 
controlecircuit. Zelfs een korte stroomonderbreking zal de vaste vertraging van 3 minuten 
activeren en verhinderen dat de installatie opnieuw opgestart wordt vooraleer er 5 minuten 
verstreken zijn. Verdere stroomonderbrekingen tijdens de vertraging hebben geen invloed op 
de 3 minuten durende aftelling. 
 



 

 

4. GEBRUIK EN BEDIENING 

4.1 Werking van de controle-eenheid 

 
 
1) Werking van de toetsen 

NR. Symbool Naam Functie 

 

  

On/off Met deze toets kunt u de installatie aan- of uitschakelen, 
de huidige opdracht annuleren of teruggaan naar de 
hoofdinterface. 

 

  

Mode Met deze toets kunt u de modus veranderen of de 
parameterinstellingen bewaren. 
 

 

  

Clock Met deze toets kunt u de klok en de timer instellen. 
 
 

 

  

Up Met deze toets kunt u naar boven gaan of de 
parameterwaarden verhogen. 
 

 

  

Down Met deze toets kunt u naar beneden gaan of de 
parameterwaarden verlagen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdscherm 

Bijscherm 



 

 

4. GEBRUIK EN BEDIENING 
 
2) Werking van de weergavefuncties 
 

Symbool Betekenis Functie 

 

Koeling 
 

Wordt getoond wanneer de installatie in koelmodus staat. 

 

Verwarming 
 

Wordt getoond wanneer de installatie in verwarmingsmodus 
staat en knippert bij ontdooien. 

 

Automatisch 
 

Wordt getoond wanneer de installatie in automatische 
modus staat. 

 

Elektrische 
verwarming 

Wordt getoond wanneer de installatie in elektrische 
verwarmingsmodus staat. 

ON 
Timer aan 

 
Wordt getoond wanneer de installatie de timer inschakelt. 

OFF 
Timer uit 

 
Wordt getoond wanneer de installatie de timer uitschakelt.  

IN 
Waterinlaat 

 
Wordt getoond wanneer het hoofdscherm de temperatuur 
van de waterinlaat weergeeft (meetwaarde). 

OUT 
Wateruitlaat 

 
Wordt getoond wanneer het bijscherm de temperatuur van 
de wateruitlaat weergeeft (meetwaarde). 

TEMP 
Temperatuur 

 
Wordt getoond wanneer het hoofd-/bijscherm de 
temperatuur weergeeft. 

VOL 
Debiet 

 
Wordt getoond wanneer het hoofdscherm het waterdebiet 
weergeeft.  

Min 
Minuten 

 
Wordt getoond wanneer het hoofdscherm de minuten 
weergeeft. 

°F 
Fahrenheit 

 
Wordt getoond wanneer het hoofd-/bijscherm de T° in  
Fahrenheit weergeeft. 

°C 
Celsius 

 
Wordt getoond wanneer het hoofd-/bijscherm de T° in  
Celcius weergeeft. 

SET 
Parameter- 
Instelling 

Wordt getoond wanneer de parameter ingesteld kan 
worden. 

 

Vergrendeling 
 

Wordt getoond wanneer het toetsenbord vergrendeld is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. GEBRUIK EN BEDIENING 

4.2 Gebruik van de controle-eenheid 

4.2.1. In- en uitschakelen 

Wanneer u in de OFF-modus gedurende 0,5 sec op “ON/OFF-knop” drukt, kunt u de 
installatie opstarten. Het bijscherm toont de temperatuur van de wateruitlaat. Wanneer u 
in de ON-modus gedurende 0,5 sec op “ON/OFF-knop” drukt, kunt u de installatie 
uitschakelen. Het bijscherm geeft “OFF” weer. 
Opgepast: In- en uitschakelen kan enkel op het hoofdscherm gebeuren. Bijvoorbeeld: 
 

 

 

 

4.2.2. De werkingsmodus wijzigen 

Wanneer de installatie in de koel-of verwarmingsmodus staat, kunt u op het hoofdscherm de modus 
wijzigen naar koelen, verwarmen of automatisch door op “MODE/SET-knop” te drukken. 
 
Opgepast: Het heeft geen nut om de modus te wijzigen wanneer uw installatie enkel een koelstand 
of een verwarmingsmodus heeft. Bijvoorbeeld: 

 

 

 

 

Gedurende 0,5 
sec om de 
installatie in of uit 
te schakelen 

Druk op 

Off-modus On-modus 

Temperatuur 
wateruitlaat Weergave huidige modus 

Weergave   
huidige modus 

Temp. 
waterinlaat  

Temp. 
wateruitlaat 



 

 

4. GEBRUIK EN BEDIENING 
4.2.3. De temperatuur instellen 

Druk in het hoofdscherm op IJ" of       : de huidige doeltemperatuur begint te 
knipperen. Druk vervolgens op  "   om de t° te verhogen of op     om deze te 
verlagen. 
Door op “Mode/SET” te drukken kunt u de parameterinstelling opslaan en terugkeren 
naar het hoofdscherm.  
Door op “ON/OFF” te drukken keert u terug naar het hoofdscherm zonder de instellingen 
op  te slaan. 

Opgepast: Indien u binnen de 5 sec geen actie uitvoert, slaat het systeem de instellingen 
op en keert terug naar het hoofdscherm. 

Bijvoorbeeld: 

 
4.2.4. De klok instellen 

Druk op het hoofdscherm twee keer op “CLOCK”. De uren beginnen te knipperen. Druk 

op “   “ voor een hogere waarde en “   “ voor een lagere waarde. Druk op “CLOCK“ om 

de instellingen te bewaren. Vervolgens beginnen de minuten te knipperen. Druk op “   “ 

voor een hogere waarde en “   “ voor een lagere waarde. Druk op “CLOCK“ om de 

instellingen te bewaren.  

Door op “ON/OFF” te drukken keert u terug naar het hoofdscherm zonder de  
instellingen op te slaan. 

Opgepast: Indien u binnen de 5 sec geen actie uitvoert, slaat het systeem de 
instellingen op en keert terug naar het hoofdscherm. Bijvoorbeeld: 

 

Beoogde koeltemperatuur 



 

 

4. GEBRUIK EN BEDIENING 

 

 

 

        Uur   min.         Knippert 

 Knippert 
        Knippert 

        Knippert         Knippert 



 

 

4. GEBRUIK EN BEDIENING 
4.2.5. De timer instellen 

Houd op het  hoofdscherm de toets  “CLOCK” 2 seconden ingedrukt .  ‘ON” beg int  te 

knipperen.   U kunt  nu ins tel len  wanneer  de t imer  ac t ief  wordt  (d i t  betekent  dat  de 

t imer  aan s taat .  Druk nogmaals op “CLOCK“ gedurende 2 seconden en “OFF" begint 

te knipperen. U kunt nu instellen wanneer de timer ui tgeschakeld wordt (dit betekent dat 

de timer uit staat). Indien u het uitschakelen van de timer wilt annuleren, druk dan in het 

scherm met de knipperende “OFF” op “ON/OFF om te annuleren. 

Opgepast : 1) Indien u binnen de 5 sec geen actie uitvoert,  slaat het systeem de 

klokinstell ingen op en keert terug naar het hoofdscherm.  

     2) Door op 0 te drukken terwi j l  “OFF” knippert,  kunt u instel len wanneer de 

t imer ui tgeschakeld wordt zonder in te stel len wanneer de t imer actief  

wordt.  

 

 

 

 

 



 

 

4. GEBRUIK EN BEDIENING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De timer-instellingen werden bewaard 



 

 

4. GEBRUIK EN BEDIENING 
4.2.6. De timer annuleren 

 

Houd “CLOCK” 2 sec ingedrukt; “ON” begint te knipperen. Druk nu op “ON/OFF” om de 

instellingen voor het inschakelen van de timer te annuleren. Dit gebeurt op dezelfde manier 

als voor het uitschakelen.  

 

 

 

 

 

 

 

Het aan/uitschakelen van de timer werd ingesteld 

De instellingen voor uitschakelen 
timer werden geannuleerd. 

De instellingen voor inschakelen timer  
werden geannuleerd. 



 

 

4. GEBRUIK EN BEDIENING 
4.2.7. Het toetsenbord vergrendelen 

Om verkeerd gebruik te vermijden, vergrendelt u de console na het instellen van de 

parameters. 

Op het hoofdscherm houdt u “ON/OFF” gedurende 5 sec ingedrukt. Het toetsenbord wordt 

vergrendeld. Wanneer het toetsenbord vergrendeld is, drukt u 5 sec op “ON/OFF” om het te 

ontgrendelen.  

OPMERKING: Wanneer de installatie in alarmstatus is, wordt de vergrendeling automatisch 

opgeheven.  

 

 

4.2.8. Weergave van storingen 

Wanneer er storingen optreden, worden de gerelateerde codes weergegeven.  

Zie tabel met storingen voor oorzaken en oplossingen.  

Bijvoorbeeld:  

 

 

 

 

 

 

 

Druk 5 
sec op : 

Vergrendeld 

Storing sensor t° waterinlaat  



 

 

4. GEBRUIK EN BEDIENING 

4.3 Parametertabel 

 

Betekenis Standaard Opmerking 

Doelt° waterinlaat verwarmingsmodus 27°C Aanpasbaar  

Doelt° waterinlaat koelmodus 27°C Aanpasbaar  

Doelt° waterinlaat automatisch 27°C Aanpasbaar  

 

 

 

 

5. ONDERHOUD EN CONTROLE 

5.1 Onderhoud 

• Controleer geregeld de watertoevoer en -afvoer. U moet er voor zorgen dat er genoeg 
water en lucht in het systeem kan komen, aangezien dit invloed heeft op de prestaties 
en de betrouwbaarheid van uw systeem. U dient de water-/spafilter regelmatig te 
reinigen om schade aan de installatie te vermijden door een vuile of verstopte filter. 

• De ruimte rond de installatie moet droog, proper en goed geventileerd zijn. Reinig 
regelmatig de zijkant van de warmtewisselaar om de goede werking te garanderen en 
energie te besparen. 

• Onderhoud in verband met de werkdruk van het koelvloeistofsysteem mag enkel 
uitgevoerd worden door een gekwalificeerd technicus. 

• Controleer geregeld de voeding en de kabelaansluitingen. Indien u een abnormale 
werking vaststelt, schakel de installatie uit en contacteer een gekwalificeerd technicus. 

• Laat al het water uit de waterpomp en het watersysteem weglopen om bevriezing te 
vermijden. Laat het water op de bodem van de waterpomp weglopen wanneer de 
installatie lange tijd niet gebruikt zal worden. U dient de installatie grondig te 
controleren en het systeem volledig met water te vullen voor ze daarna opnieuw 
gebruikt wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ONDERHOUD EN CONTROLE 

5.1 Tabel met mogelijke storingen 

Zie onderstaande tabel voor oorzaken en oplossingen. 
storing code      indicator reden oplossing 

Ingeschakeld  uit   
Normale werking  aan   
Storing sensor t° waterinlaat P01 1 aan 1 uit De t° sensor is stuk of kortsluiting Controleer of vervang de t° sensor 

Storing sensor t° wateruitlaat P02 2 aan 1 uit De t° sensor is stuk of kortsluiting Controleer of vervang de t° sensor 

Storing sensor hersteltemp. P033 3 aan 1 uit De t° sensor is stuk of kortsluiting Controleer of vervang de t° sensor 

Storing sensor omgevingstemp. PO4 4 aan 1 uit De t° sensor is stuk of kortsluiting Controleer of vervang de t° sensor 

Storing sensor t° convector 1  P15 5 aan 1 uit De t° sensor is stuk of kortsluiting Controleer of vervang de t° sensor 

Storing sensor t° convector 2 P25 5 aan 1 uit De t° sensor is stuk of kortsluiting 
Controleer of vervang de t° sensor 

Storing sensor t° zuiging 1  P17 7 aan 1 uit De t° sensor is stuk of kortsluiting Controleer of vervang de t° sensor 

Storing sensor t° zuiging 1  p27 7 aan 1 uit De t° sensor is stuk of kortsluiting Controleer of vervang de t° sensor 

Storing sensor t° afvoer 1  P181 8 aan 1 uit De t° sensor is stuk of kortsluiting Controleer of vervang de t° sensor 

Storing sensor t° afvoer 2 
P182 

8 aan 1 uit De t° sensor is stuk of kortsluiting Controleer of vervang de t° sensor 

 Storing sensor t°   

 antivries 1  P19 9 aan 1 uit De t° sensor is stuk of kortsluiting Controleer of vervang de t° sensor 

 Storing sensor t°   

 antivries 2 P29 9 aan 1 uit De t° sensor is stuk of kortsluiting Controleer of vervang de t° sensor 

Beveiliging hoge druk 1 E11 11 aan 1 uit 
De hogedrukschakelaar is stuk Controleer drukschakelaar en koud circuit 

Beveiliging hoge druk 2 E21 11 aan 1 uit 
De hogedrukschakelaar is stuk Controleer drukschakelaar en koud circuit 

Beveiliging lage druk 1 E12 12 aan 1 uit De lagedrukschakelaar is stuk 
Controleer drukschakelaar en koud circuit 

Beveiliging lage druk 2 E22 12 aan 1 uit De lagedrukschakelaar is stuk 
Controleer drukschakelaar en koud circuit 

Storing waterdebiet [03 13 aan 1 uit 
Geen/weinig water in het 

watersysteem 
Controleer doorstroombuis en waterpomp 

Storing wateroverloop laag E035 13 aan 1 uit 
Geen/weinig water in het 
watersysteem 

Controleer doorstroombuis en waterpomp 

Storing elektrische verwarming 

oververhit 
[04 14 aan 1 uit Elektrische verwarming is oververhit Controleer of vervang elektrische verwarming

Storing compressor 1 overbelast E101 21 aan 1 uit Compressor is overbelast Controleer de compressorfuncties 

Storing compressor 2 overbelast E201 21 aan 1 uit Compressor is overbelast Controleer de compressorfuncties 

T° verschil tussen 
waterin- en 

wateruitlaat 

E06 16 aan 1 uit Niet genoeg debiet en laag drukverschil  Controleer de doorstroombuis en of het 
watersysteem al dan niet geblokkeerd is 

Antivriesbeveiliging 
systeem 1 gebruikskant E171 17 aan 1 uit Niet genoeg debiet  

Controleer de doorstroombuis en of het 
watersysteem al dan niet geblokkeerd is 

Antivriesbeveiliging 
systeem 2 gebruikskant E271 

17 aan 1 uit Niet genoeg debiet  
Controleer de doorstroombuis en of het 

watersysteem al dan niet geblokkeerd is 

Antivriesbeveiliging systeem 

1 kant warmtebron 
E172 

17 aan 1 uit Niet genoeg debiet  
Controleer de doorstroombuis en of het 

watersysteem al dan niet geblokkeerd is 

Antivriesbeveiliging systeem 

2 kant warmtebron E272 17 aan 1 uit Niet genoeg debiet  Controleer de doorstroombuis en of het 

watersysteem al dan niet geblokkeerd is 

Eerste 

antivriesbeveiliging  
E19 19 aan 1 uit Lage omgevingstemperatuur / 

Tweede antivriesbeveiliging  

E29 
19 aan 1 uit Lage omgevingstemperatuur / 

Afvoer t° van systeem 1 is te 
hoog 

P182 8 aan 1 uit 

Compressor is overbelast Controleer de compressorfuncties 

Afvoer t° van systeem 2 is te 
hoog P282 8 aan 1 uit Compressor is overbelast 

Controleer de compressorfuncties 

Systeembeveiliging [05 8 aan 1 uit Storing beveil igingssysteem 

Controleer alle beveiligingspunten van het 

systeem 

Ontdooit  Knippert / / 

Communicatiefout [08 / 
Communicatiefout tussen de 
elektronische console en het 

moederbord 

Controleer de draadaansluiting tussen 

de elektronische console en het 
moederbord 

 



 

 

6. BIJLAGES 

Bijlage 1. Afbeelding PCB-aansluiting 
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Verklaring aansluitingen: 

NR. Symbool Betekenis NR. Symbool Betekenis 

1 AC-L Actieve lijn 21 Dl 07 Omslagbeveil iging waterstroom ingang 

2 AC-N Inactieve lijn 22 Dl 08 
Beveil iging overbelasting elektrische 
verwarming ingang 

3 RO 01 Compressor 1 uitgang(220VAC) 23 Dl 09 
Beveil iging overbelasting compressor 1 
ingang 

4 RO 02 Compressor 2 uitgang(220VAC) 24 Dl 10 
Beveil iging overbelasting compressor 2 
ingang 

5 RO 03 
Vent i lator hoge snelheid  
uitgang(220VAC) 25 D111 Systeembeveil iging ingang 

6 RO 04 
Vent i lator lage snelheid  
uitgang(220VAC) 26 Dl 12 Noodschakelaar ingang 

7 RO 05 
Waterpomp uitgang(220VAC) 27 A101 

Temperatuur water in laat  ingang 

8 RO 06 
4-weg k lep uitgang(220VAC) 28 Al 02 Temperatuur waterui t laat  uitgang 

9 RO 07 
Elektrische verwarming 
uitgang(250VAC) 29 Al 03 T° vent i latorconvector systeem 1ingang 

10 RO 08 Sproeik lep uitgang(220VAC) 30 Al 04 T° vent i latorconvector systeem 2ingang 

ii RO 09 Alarmsysteem uitgang(220VAC) 31 Al 05 Omgevingstemperatuur ingang 

12 DI/DO 1 Indicator modus uitgang 32 Al 06 Temperatuur antivr ies systeem 1ingang 

13 DI/DO 2 Noodschakelaar uitgang 33 Al 07 Temperatuur antivr ies systeem 1ingang 

14 Dl 01 
Debiet ingang 34 Al 08 

Temperatuur zuiging systeem 1ingang 

15 Dl 02 Beveiliging hoge druk systeem 1 ingang 35 Al 09 Temperatuur zuiging systeem 2 ingang 

16 Dl 03 
Beveiliging lage druk systeem 1 ingang 36 Al 10 Niet in gebruik 

17 Dl 04 
Beveiliging hoge druk systeem 2 ingang 37 Al 11(50K) Temperatuur afvoer systeem 1 ingang 

18 DI 05 
Beveiliging lage druk systeem 2 ingang 38 Al 12(50K)  Temperatuur afvoer systeem 2 ingang 

19 NET GND 12V 
Aanslui t ing afstandsbediening 39 CN1 Elek. expansieventiel systeem 2 uitgang 

20 DI 06 Beveil iging fasevolgorde 40 CN6 Elek. expansieventiel systeem 1 uitgang 

 

 

 

 



 

 

6. BIJLAGES 

Bijlage 2. Explosietekening van de installatie  

MODEL: HYDRO PRO+10 

 

NR. Code Onderdeel Opm. NR. Code Onderdeel Opm. 

1 32008-210098 chassis  22 32008-120009 condensator  

2 32008-220035 frontplaat  23 2000-3909 2-weg draadaansluiting  

3 20000-220068 Weerbestendig omhulsel  24 32012-210078 Behuizing controle-eenheid  

4 95005-310210 LCD elektr. Console  25 2004-1437 4-weg klep  

5 32012-210080 Ventilatorrooster  26 32009-220029 Bedradingskast (zwart)  

6 3500-2701 Axiale ventilator  27 2000-3603 Lagedrukschakelaar  

7 32012-210079 Deksel controle-eenheid  28 2002-1451 Elektr. Expansiventiel  

8 20000-330022 Motor axiale ventilator  29 32008-210096 Rechterplaat  

9 32008-210099 Schokbreker  30 2001-3605 Hogedrukschakelaar  

10 2000-3510 Condensator compressor  31 20000-140150 Naaldventiel  

11 32008-210097 Rooster achteraan  32 20000-360005 Debietschakelaar  

12 32012-210108 Motorbehuizing  33 2000-3242 T° sensor wateruitlaat  

13 2000-3242 Sensor omgevingstemp.  34 2000-3242 T° sensor waterinlaat  

14 32008-210036 Bovendeksel  35 32008-120008 Titanium warmtewisselaar  

15 2000-3501 Condensator 

ventilatormotor 

 36 3500-1401 Vloeistof-dampafscheider  

16 200-1415 Schroef  37 3400-2203 Aansluiting afvoerbuis  

17 2000-2802 Drukmeter  38 32008-210095 Tussenschot  

18 4000-3901 5-weg draadaansluiting  39 2001-1163 Compressor (N21)  

19 20000-340060 3-weg gevulde draad      

20 95005-310114 Pc4001 controle-eenheid      

21 2000-3619 relais      



 

 

6. BIJLAGES 

Bijlage 2. Explosietekening van de installatie  

MODEL: HYDRO PRO+14 

  

NR. Code Onderdeel Op

m. 

NR. Code Onderdeel Opm. 

1 32009-210128 Chassis  22 35012-120001 condensator  

2 32009-220028 frontplaat  23 20000-340060 2-weg gevulde draad  

3 20000-220068 Weerbestendig omhulsel  24 32009-210125 Behuizing controle-eenheid  

4 95005-310210 LCD elektr. Console  25 2001-1491 4-weg klep  

5 34006-210049 Ventilatorrooster  26 32009-220029 Bedradingskast (zwart)  

6 2000-2704 Axiale ventilator  27 2000-3603 Lagedrukschakelaar  

7 32009-210024 Deksel controle-eenheid  28 20000-140151 Elektr. Expansiventiel  

8 20000-330018 Motor axiale ventilator  29 32009-210131 Rechterplaat  

9 32009-210025 Schokbreker  30 2001-3605 Hogedrukschakelaar  

10 2000-3510 Condensator compressor  31 20000-140150 Naaldventiel  

11 32009-210130 Rooster achteraan  32 20000-360005 Debietschakelaar  

12 32009-210129 Motorbehuizing  33 2000-3242 T° sensor wateruitlaat  

13 2000-3242 Sensor omgevingstemp.  34 2000-3242 T° sensor waterinlaat  

14 32009-220027 Bovendeksel  35 32009-120013 Titanium warmtewisselaar  

15 2000-3508 Condensator ventilatormotor  36 3500-1401 Vloeistof-dampafscheider  

16 2000-3802 Drukmeter  37 3400-2203 Aansluiting afvoerbuis  

17 20000-360007 1-fasige AC 

magneetschakelaar 

 38 32009-210124 Tussenschot  

18 2000-3909 2-weg draadaansluiting  39 20000-110027 Compressor (H21)  

19 4000-3901 5-weg draadaansluiting      

20 95005-310114 Pc4001 controle-eenheid      

21 2000-3619 Relais      



 

 

6. BIJLAGES 

Bijlage 2. Explosietekening van de installatie  

MODEL: HYDRO PRO+19 

 

NR. Code Onderdeel Op

m. 

NR. Code Onderdeel Opm. 

1 32009-210128 Chassis  22 35012-120001 Condensator  

2 32009-220028 frontplaat  23 2000-3933 3-weg draadaansluiting  

3 20000-220068 Weerbestendig omhulsel  24 32009-210125 Behuizing controle-eenheid  

4 95005-310210 LCD elektr. Console  25 2001-1491 4-weg klep  

5 34006-210049 Ventilatorrooster  26 32009-220029 Bedradingskast (zwart)  

6 2000-2705 Axiale ventilator  27 2000-3603 Lagedrukschakelaar  

7 32009-210024 Deksel controle-eenheid  28 20000-140151 Elektr. Expansiventiel  

8 20000-330019 Motor axiale ventilator  29 32009-210131 Rechterplaat  

9 32009-210025 Schokbreker  30 2001-3605 Hogedrukschakelaar  

10 2000-3524 Condensator compressor  31 20000-140150 Naaldventiel  

11 32009-210130 Rooster achteraan  32 20000-360005 Debietschakelaar  

12 32009-210129 Motorbehuizing  33 2000-3242 T° sensor wateruitlaat  

13 2000-3242 Sensor omgevingstemp.  34 2000-3242 T° sensor waterinlaat  

14 32009-220027 Bovendeksel  35 32009-120013 Titanium warmtewisselaar  

15 2000-3508 Condensator ventilatormotor  36 3500-1401 Vloeistof-dampafscheider  

16 2000-3802 Drukmeter  37 3400-2203 Aansluiting afvoerbuis  

17 20000-360007 1-fasige AC 

magneetschakelaar 

 38 32009-210124 Tussenschot  

18 2000-3909 2-weg draadaansluiting  39 20000-110053 Compressor (S76)  

19 2000-3920 5-weg draadaansluiting      

20 95005-310114 Pc4001 controle-eenheid      

21 2000-3619 Relais      



 

 

6. BIJLAGES 

Bijlage 2. Explosietekening van de installatie  

MODEL: HYDRO PRO+7 

 

NR. Code Onderdeel Op

m. 

NR. Code Onderdeel Opm. 

1 32008-210098 Chassis  22 3406-1204 Condensator  

2 32008-220035 frontplaat  23 2000-3909 2-weg draadaansluiting  

3 20000-220068 Weerbestendig omhulsel  24 32012-210078 Behuizing controle-eenheid  

4 95005-310210 LCD elektr. Console  25 2001-1418 4-weg klep  

5 32012-210080 Ventilatorrooster  26 32009-220029 Bedradingskast (zwart)  

6 3500-2701 Axiale ventilator  27 2000-3603 Lagedrukschakelaar  

7 32012-210079 Deksel controle-eenheid  28 2003-1402 Elektr. Expansieventiel  

8 20000-330022 Motor axiale ventilator  29 32008-210096 Rechterplaat  

9 32008-210099 Schokbreker  30 2001-3605 Hogedrukschakelaar  

10 2000-3504 Condensator compressor  31 20000-14150 Naaldventiel  

11 32008-210097 Rooster achteraan  32 20000-360005 Debietschakelaar  

12 32012-210108 Motorbehuizing  33 2000-3242 T° sensor wateruitlaat  

13 2000-3242 Sensor omgevingstemp.  34 2000-3242 T° sensor waterinlaat  

14 32008-210036 Bovendeksel  35 32025-120005 Titanium warmtewisselaar  

15 2000-3501 Condensator ventilatormotor  36 3500-1401 Vloeistof-dampafscheider  

16 2000-1415 Schroef  37 3400-2203 Aansluiting afvoerbuis  

17 2000-2802 Drukmeter  38 32008-210095 Tussenschot  

18 4000-3901 5-weg draadaansluiting  39 20000-110077 Compressor (H67)  

19 20000-340060 3-weg gevulde draad      

20 95005-310114 Pc4001 controle-eenheid      

21 2000-3619 Relais      



 

 

6. BIJLAGES 

Bijlage 3. Schakelschema van de installatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT : Omgevingstemperatuur 
COMP : Compressor 
CT : Convectortemperatuur 
EEV : Elektr. Expansieventiel 
FM: Ventilatormotor 
FS: Debietschakelaar 
HP: Hogedrukbeveiliging 
IT: T° waterinlaat 
K1: Relais compressor 
K5: Relais pomp 
LP : Lagedrukbeveiliging 
OT : T° wateruitlaat 
SUT : T° zuiging 
4V: 4-weg klep 



 

 

 

6. BIJLAGES 

Bijlage 3. Schakelschema van de installatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT : Omgevingstemperatuur 
COMP : Compressor 
CT : Convectortemperatuur 
EEV : Elektr. Expansieventiel 
FM: Ventilatormotor 
FS: Debietschakelaar 
(flowswitch) 
HP: Hogedrukbeveiliging 
IT: T° waterinlaat 
K1: Relais compressor 
K5: Relais pomp 
LP : Lagedrukbeveiliging 
OT : T° wateruitlaat 
SUT : T° zuiging 
4V: 4-weg klep 



 

 

6. BIJLAGES 

Bijlage 3. Schakelschema van de installatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT : Omgevingstemperatuur 
COMP : Compressor 
CT : Convectortemperatuur 
EEV : Elektr. Expansieventiel 
FM: Ventilatormotor 
FS: Debietschakelaar 
(flowswitch) 
HP: Hogedrukbeveiliging 
IT: T° waterinlaat 
K1: Relais compressor 
K5: Relais pomp 
LP : Lagedrukbeveiliging 
OT : T° wateruitlaat 
SUT : T° zuiging 
4V: 4-weg klep 



 

 

6. BIJLAGES 

Bijlage 3. Schakelschema van de installatie 

 

 

AT : Omgevingstemperatuur 
COMP : Compressor 
CT : Convectortemperatuur 
EEV : Elektr. Expansieventiel 
FM: Ventilatormotor 
FS: Debietschakelaar 
(flowswitch) 
HP: Hogedrukbeveiliging 
IT: T° waterinlaat 
KM1: Schakelaar compressor 
KS: Startrelais compressor 
K5: Relais pomp 
LP : Lagedrukbeveiliging 
OT : T° wateruitlaat 
SUT : T° zuiging 
4V: 4-weg klep 


