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Introductie
Bij de installatie van Loria met los boilervat is een tapwaterkit nodig. In deze tapwaterkit handleiding staat
hoe deze geïnstalleerd moet worden in combinatie met de Loria een door Techneco geleverde boiler. Het
warme tapwater wordt geproduceerd door de warmtepomp en aanvullend, doormiddel van de elektrische
naverwarmer. Deze is noodzakelijk i.v.m. de anti-Legionella cyclus. Deze handleiding is een aanvulling op
de installateurshandleiding van de Loria.

1.1

Onderdelen in de tapwater kit

De tapwaterkit bestaat uit de onderdelen genoemd in
Tabel 1-1 en weergegeven in Figuur 2-1 en Figuur 2-2.
Deze onderdelen kunnen los worden na besteld door te
mailen naar loria@techneco.nl.
Tabel 1-1

Nr.
1

Art. nr.
150322

2

188253

3
4
5
6

142735
198755
134102
109444

7

133153

8

13400

Naam
Motor driewegklep
Kleplichaam
driewegklep
Pakking
Tapwatersensor boiler
Isolatiemantel
Driewegklep kabel
Kabelboom
t.b.v.
aansturing
driewegklep
en
elektrisch element
Elektrisch
element
tapwater

Type

Aantal
1
1

26x34

3
1
0.20 m
1
1

1

8

Figuur 1-2 elektrisch element tapwater

Figuur 1-1

1.2

Benodigdheden

1. Eén vrije groep in de meterkast, met zekering 16 A (C-karakteristiek).
2. Loctite 55 of afdichtingstape geschikt voor tapwater.
3. 2 x drie-aderige kabel 3 x 1,5 mm2 (voeding en aansluiting elektrisch element).
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Installatie
2.1

Hydraulisch aansluiten driewegklep
•
•
•

Plaats de driewegklep in de aanvoer van de verwarming volgens Figuur 2-1 (aansluitingen
driewegklep 3 x 1” buitendraad).
Plaats de klepmotor boven of naast het kleplichaam, zie Figuur 2-2.
Sluit de driewegklep aan volgens de montagerichting uit Figuur 2-3.

Figuur 2-2

Figuur 2-1

Figuur 2-3
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Montage elektrisch element + tapwatersensor boilervat

2.2.1 Montage elektrisch element
Voor het anti-legionella programma van de Loria is het noodzakelijk om een elektrisch element in de boiler
te plaatsen.
•
•

Zie Figuur 2-4 voor de montage locatie van het elektrisch
element.
Gebruik Loctite 55 of geschikte afdichtingstape voor
tapwater om het elektrisch element vast te maken.

2.2.2 Plaatsing tapwater temperatuursensor
• Plaats de tapwater temperatuur sensor (schuin) boven
het elektrisch element, zie Figuur 2-4.

Figuur 2-4 RVS 300/500
liter boilervat

5

Versie: 13564 V1.0
Datum: 4-2-2019

Techneco

2.3

Installateurshandleiding Loria tapwaterkit

Elektrisch aansluiten

Het elektrisch aansluiten van de tapwaterkit kan alleen worden uitgevoerd wanneer alle montage
werkzaamheden (bevestiging, hydraulische werkzaamheden) zijn voltooid. Zijn de driewegklep of
elektrische element nog niet gemonteerd volg dan eerst de stappen in hoofdstukken 2.1 en 2.2.
⚠ Let op! Bind de tapwater temperatuursensor kabel en de voedingskabels niet aan elkaar. i.v.m.
interventie.
2.3.1 Plaats kabelboom
De driewegklep en elektrische element worden aangestuurd met behulp van de tapwater bundel. Plaats deze
kabel volgens Figuur 2-5 en onderstaand stappenplan
Voorbereiding
1.
Maak de Loria spanningsloos.
2.
Verwijder de wartel.
Plaatsing kabelboom
3.
Schuif de wartel van de kabelboom in de Loria.
4.
Plaats het relais en monteer met de meegeleverd schroef.
5.
Schuif de witte strip op Y8 van de printplaat.
6.
Monteer de witte stekker rechtsonder (nr.47 en 48) in de vrije stekker.
7.
Plaats het 230V klemmenblok en zet de aardeklem vast op het frame.
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Figuur 2-6
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Figuur 2-5
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Elektrisch element aansluiten

1. Sluit het elektrisch element aan met
een 3 x 1,5 mm2 kabel op de
klemmen N, L1 en .
2. Breng de kabel van het elektrisch
element naar binnen via één van de
wartels onder de Loria.
3. Sluit de kabel aan op de 230V
klemmenstrook zoals weergegeven
in Figuur 2-7.

Figuur 2-7

2.3.3

Afkoringen: BL → Blauw; BR → Bruin; GN/YE →
Groen/Geel; BK →Zwart

Voeding elektrisch element

1. Sluit de voedingskabel aan op een
separate groep in de meterkast met
een zekering 16A C-karakteristiek.
2. Breng de voedingskabel 3 x 1,5 mm2
van de meterkast naar binnen via
één van de wartels onder de Loria.
3. Sluit de voedingskabel aan volgens
Figuur 2-8
Figuur 2-8
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Afkoringen: BL → Blauw; BR → Bruin; GN/YE →
Groen/Geel; BK →Zwart
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Driewegklep aansluiten

1. Sluit de meegeleverde kabel aan op
de driewegklep.
2. Breng de kabel naar de Loria en
breng deze naar binnen via de
wartel.
3. Sluit de kabel in de Loria aan
volgens Figuur 2-9. Let op! de
aansluit volgorde BR, BR en BK op de
klemmen is van belang!

Figuur 2-9

2.3.5

Afkoringen: BL → Blauw; BR → Bruin; GN/YE →
Groen/Geel; BK →Zwart

Tapwater temperatuursensor

1. Begeleid de kabel van de
tapwatertemperatuursensor door de
2 wartels zie Figuur 2-10.
2. Sluit de kabel aan op de 2 linker
klemmen op het horizontale paneel
met het symbool
niet van belang)

(polariteit is

Bind tapwater temperatuursensorkabel en
voedingskabel niet aan elkaar i.v.m.
interferentie.
Figuur 2-10
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Parameterinstellingen in het installateursmenu

Om de installatie van de tapwaterkit te voltooien moeten 3 parameters worden gewijzigd of gecontroleerd in
het installateursmenu van de Loria.
1. Ga naar het installateur menu, druk 5 seconden
op de aangewezen knop.
2. Stel de volgende parameters in volgens Tabel
2-1
Tabel 2-1
Parameter
5

Waarde*
2

8

0

73

1

Omschrijving

Verwarming + tapwater
Vrijgave
elektrisch
element voor tapwater
Anti-legionella
functie
actief

*Deze waarden zijn alleen van toepassing bij een Loria met firmware versie 27, een Loria met firmware v26 dient ingesteld te worden
met de volgende parameters: par. 3: →4, par. 8: → 0, par. 46: → 1.

2.5

Activeer de tapwater modus in het gebruikersmenu

Naast dat de parameters in hoofdstuk 2.4 moeten zijn ingesteld, moet in het gebruikersmenu de tapwater
modus ook worden geactiveerd. Hier kan worden gekozen tussen 3 verschillende tapwaterfuncties.

Figuur 2-11

1. Ga naar het begin scherm.
2. Druk op SELECT totdat het tapwater teken
gaat knipperen (zie Figuur 2-11). Druk
vervolgens op MODE.
3. Selecteer met de MODE knop de gewenste
tapwatermodus en druk op OK.
a.
, permanent ECO modus, tapwater
setpoint 45°C.
b.
, permanent Comfort modus, tapwater
setpoint 55 °C.
c.
, Programma modus, wisselt op basis
van het tijdsprogramma tussen ECO en
Comfort. (zie parameterlijst in
installateurhandleiding voor meer informatie
parameter 25 t/m 29).

Figuur 2-12
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Bijlage Overzicht aansluitingen
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Oude elektrische en elektronische
apparaten
bevatten
vaak
waardevolle materialen. Plaats een
afgedankt apparaat dan ook nooit bij
het gewone afval. Lever altijd het
apparaat in bij een gemeentelijk
inzameldepot voor elektrische en
elektronische apparatuur.

Leverancier
Techneco Energiesystemen BV
Kleveringweg 9
2616 LZ Delft
T:
015-2191000
E.:
info@techneco.nl
W:
www.techneco.nl
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Disclaimer
Dit document is aan veranderingen onderhevig en kan
worden aangepast zonder kennisgeving. Hoewel bij de
samenstelling van dit document de grootste zorgvuldigheid
betracht is, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie
compleet, actueel en/of accuraat is. Aan dit document
kunnen geen rechten worden ontleend.
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