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Algemene informatie 

Algemene opmerkingen 

• De berekeningen, instellingen,
installatie en ingebruikstelling van
de in dit document beschreven
producten mogen alleen worden
uitgevoerd door gekwalificeerde
specialisten.

• Zorg ervoor dat wordt voldaan aan
de eisen omtrent de lokale
wetgeving, die kunnen afwijken
van de instructies in dit document.

• Wijzigingen voorbehouden.

Laag energieverbruik  
De beslissing om te kiezen voor een 
verwarmingssysteem met 
warmtepomp draagt bij aan de 
bescherming van het milieu door een 
verminderde uitstoot en een 
verminderd verbruik van primaire 
energie.  

Let op de volgende punten om het 
nieuwe verwarmingssysteem op een 
efficiënte manier te benutten:  

De verwarmingsinstallatie 
met warmtepomp moet met 
zorg worden afgesteld en 
geïnstalleerd.  

Vermijd te hoge 
aanvoertemperaturen. Hoe 
lager de aanvoertemperatuur 
van het verwarmingswater, 
hoe efficiënter de werking 
van de warmtepomp.  

Let op de juiste instelling van 
de regelaar, die overeen 
moet komen met het 
geïnstalleerde 
verwarmingssysteem.  

Zorg bij voorkeur voor een 
intense kortdurende 
beluchting van de ruimten;
deze directe ventilatie 
vermindert het 
energieverbruik. 
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Algemene informatie 

Veiligheids instructies

Legenda
In de gebruiksinstructies worden over 
het algemeen de volgende symbolen 
gebruikt  

Aanwijzingen met betrekking 
tot het gebruik en de werking 

Veiligheidswaarschuwingen 
die te allen tijde in acht 
dienen te worden genomen. 

Verwijzingen naar 
gebruiksinstructies. LOGON 
B WP61 regelaar.  

Voordat u het apparaat opent, 
moet u de stroomtoevoer naar 
alle elektrische circuits 
uitschakelen.  

Werkzaamheden aan het 
koudecircuit mogen alleen 
worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd personeel met 
specifieke opleiding (F-gassen 
en RLK) en ervaring met 
betrekking tot de risico's die 
zijn verbonden aan het 
gebruik van koude-middelen. 

Gebruik geen schuurmiddelen 
of zuur- of chloorhoudende 
reinigingsmiddelen om de 
oppervlakken van het 
apparaat te reinigen.  

Het apparaat dient niet te 
worden gebruikt door 
personen (inclusief kinderen) 
met verminderde lichamelijke, 
zintuiglijke of geestelijke 
vermogens, of met een gebrek 
aan ervaring of kennis, tenzij 
verkregen door tussenkomst 
van een persoon die 
verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid en die toezicht 
houdt of instructies geeft over 
het gebruik van het apparaat.

Kinderen moeten altijd onder 
toezicht staan om ervoor te 
zorgen dat ze niet met het 
apparaat gaan spelen.

De fabrikant is niet 
aansprake-lijk voor oneigenlijk 
gebruik van de warmtepomp 

Toepassingsgebieden
De  warmtepomp AQUATOP 
S is uitsluitend voor 
verwarmings- en 
tapwaterverwarming en 
passieve koeling ontworpen. 
Rekening houdend met de 
operationele beperkingen, 
kan de warmtepomp worden 
gebruikt in nieuwe of 
bestaande verwarmings-
systemen.  

Om een optimale werking van 
de warmtepomp te 
garanderen, adviseren wij om 
een onderhoudscontract af te 
sluiten.  

De opstelling, installatie, 
aansluiting en inbedrijfstelling 
van de warmtepomp moet 
worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerd vakman in 
overeenstemming met de 
nationale technische 
voorschriften en conform de 
gebruiksinstructies. 

Tijdens het transport kan de 
warmtepomp tot maximaal 
15° worden gekanteld, 
anders bestaat het risico van 
overmatig lekken van olie uit 
de compressor. Tijdens het 
plaatsen, is een hellingshoek 
tot 45° voor een korte 
periode aanvaardbaar. In dit 
geval, moet u minstens 2 uur 
wachten voordat u de 
machine kunt opstarten.  

Vermijd blootstelling van de 
warmtepomp aan water of 
vocht.  

De warmtepomp voor 
verwarming dient te worden 
beschermd tegen 
beschadigingen en vuil, in het 
bijzonder tijdens de bouwfase. 

De onderdelen en leidingen 
mogen absoluut niet worden 
gebruikt voor het transport. 
De warmtepomp is aan de 
houten pallet bevestigd.  
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Algemene informatie 

Wettelijke voorschriften, garantievoorwaarden, 
controle bij ontvangst  

Algemene aanwijzingen  
Deze instructies dienen voor een 
goede installatie, afstelling en 
onderhoud van het apparaat. Het is 
daarom essentieel om onderstaande 
instructies aandachtig te lezen en de 
warmtepomp te laten installeren, 
testen en onderhouden door 
gekwalificeerd personeel met een 
specifieke opleiding.  

Na het verstrijken van de 
garantieperiode is de de fabrikant niet 
meer verantwoordelijk voor 
mechanische, hydraulische of 
elektrische wijzigingen. Alle niet 
expliciet toegestane werkzaamheden 
die worden uitgevoerd in strijd met 
deze instructies, zorgen ervoor dat de 
garantie met onmiddellijke ingang 
vervalt.  
Tijdens de installatie moet worden 
voldaan aan de specifieke 
veiligheidsnormen voor de uitvoering. 
Controleer of uw netspanning 
overeenkomt met de gegevens van 
de warmtepomp (typeplaatje). Deze 
instructies en het bedradingsschema 
van de warmtepomp moeten 
zorgvuldig worden bewaard en indien 
nodig ter beschikking worden gesteld 
aan het verantwoordelijke personeel.  

De fabrikant aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor 
schade aan personen of 
goederen die direct of indirect 
het gevolg is van het niet 
opvolgen van deze instructies. 
De behuizing van het apparaat 
mag alleen worden geopend 
door een gekwalificeerd 
technicus.   

Bindende verordeningen en 
richtlijnen  
De bouw en de fabricage van de 
warmtepomp voldoet aan alle 
voorschriften van de Europese 
normen (zie de CE-conformiteits-
verklaring).  

De elektrische aansluiting van 
de warmtepomp moet worden 
uitgevoerd in overeenstemming 
met de nationale technische 
regelgeving. Ook de 
aansluitingsvoorwaarden van 
de lokale energieleverancier 
moeten in acht worden 
genomen.  

Aanvullende eisen en aanwijzingen
Het functioneel of gebruiksklaar 
verwarmen met de warmtepomp is 
volgens de DIN EN 1264 eisen 
uitsluitend toegestaan wanneer 
rekening wordt gehouden met 
bovengenoemde voorwaarden.  
Na het instellen van de 
warmtepomp voor normaal gebruik, 
kan het zijn dat het niet mogelijk is 
om alle benodigde warmte te 
genereren.  
Neem de volgende richtlijnen in acht:  
• Volg de regels en voorschriften op

van de fabrikant van mortels voor
dekvloeren!

• Een juiste werking is alleen
mogelijk met een vakkundig
geïnstalleerd systeem
(hydraulisch, elektrisch,
instellingen)! Anders kan de
dekvloer beschadigd raken!

Omdat overbelasting ernstige 
schade kan veroorzaken, is het 
verboden om de warmtepomp 
te laten werken onder de 
volgende omstandigheden:  
• Bouwdrogen
• Onder 15 °C: verhoog de

systeemtemperatuur via de
elektrische weerstand.

• Onvoltooide installatie
(ruwbouw) ;

• Niet afgewerkte of afgesloten
ramen en buitendeuren.

In deze gevallen moet een 
verwarmingssysteem voor 
bouwplaatsen worden 
toegepast.  

Garantievoorwaarden 
De garantie voor warmtepompen 
bedraagt 1 jaar vanaf de dag van 
inbedrijfstelling en aanvullend 2 jaar 
op onderdelen. Voor de rest gelden 
de algemene verkoop- en 
leveringsvoorwaarden en de garantie 
op basis van de opdrachtbevestiging.  
Onze garantie komt te vervallen in het 
geval van schade ten gevolge van:  
• Onjuist of niet conform gebruik of

toepassing.
• Foutieve montage of

inbedrijfstelling door de koper of
door derden.

• Integratie van onderdelen van
andere fabrikanten.

• Gebruik van het systeem met te
hoge druk of buiten de
aangegeven fabriekswaarden.

• Het niet opvolgen van de
aanwijzingen in de
gebruiksaanwijzing.

Controles bij ontvangst  
De apparatuur wordt geleverd in 
een kartonnen verpakking op een 
houten pallet. Controleer het 
apparaat op het moment van 
aflevering op transportschade en 
compleetheid.  
Indien er schade wordt vastgesteld, 
moet dit onmiddellijk worden vermeld 
op het transportdocument met de 
volgende verklaring: «In ontvangst 
genomen onder voorbehoud ten 
gevolge van duidelijke 
beschadiging».  
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Algemene informatie 

Productbeschrijving 

Controle
• LOGON® E WP61 regeling

gemonteerd aan de voorzijde.
• Geïntegreerde

warmteverbruiksmeter.
• Voldoet aan de eisen van het

keurmerk SG-ready.
• Eenvoudig configuratiemenu met

vooraf geconfigureerde
hydraulische schema's.

• Functioneert stand-alone of kan
door een GBS gestuurd worden.

• 1 direct verwarmingscircuit, tot 2
mengcircuits (uitbreiding vereist)
en verwarmen warm tapwater
mogelijk.

• Verlicht beeldscherm met
duidelijke tekst en met weergave
van toestanden en functies.

• Vooraf ingestelde regelwaarden
en verwarmingsprogramma's.

• Automatische omschakeling
tussen zomertijd en wintertijd.

• Een specifiek programma voor
ieder verwarmingscircuit en
warm tapwater.

• Zoneregeling aan te sluiten voor
ieder mengcircuit. 

• 

• 

Beschermingscyclus tegen 
Legionella middels thermische 
ontsmetting van het tapwater. 
Multifunctionele 
programmeerbare uitgangen 
voor zonnepanelen, warm 
tapwater, ruimteverwarming, 
tapwatercirculatiepomp.

• Regeling van een tweede
warmteopwekker.

• Zwembad integratie.
• Sturing CV-ketel.
• Accumulatiebeheer.
• Cascadeschakeling.

Elektrische schakelkast
• De interne bedrading is conform

de richtlijnen.
• Uitgerust met alle vereiste

veiligheidscomponenten.

Led kleuren  
Rood = warmtepomp alarm 
Groen = warmtepomp in bedrijf 
Wit = warmtepomp in stand-by  

Beschikbare versies  
De AQUATOP S warmtepompen zijn 
beschikbaar in de volgende modellen, 
allemaal met een voedingsspanning 
van 400V/3ph/50Hz  

∗ AQUATOP S06 
∗ AQUATOP S08 
∗ AQUATOP S11 
∗ AQUATOP S14 
∗ AQUATOP S17 

Bouw/Functies
• Warmtepomp voor binnen- 

opstelling.
• Om warm water voor

verwarming en sanitaire
installaties te produceren. .

• Aanvoertemperatuur tot 65 °C.
• Hoog rendement

circulatiepomp.
• Expansievat bron/

verdampercircuit
• Driewegklep voor warm

tapwater productie.
• Laag geluidsniveau.
• Meerfasige elektrische

element.
Structuur 

• Compacte bouw.
• Geluiddempende behuizing.
• Panelen gemakkelijk te

verwijderen voor bijvoorbeeld
onderhoud.

Compressor
• Hermetische scroll compressor

met minder geluid en trillingen.

Warmtewisselaars 
• Hoog rendement

platenwarmtewisselaars in
roestvast staal.

Koelcircuit
• Hermetisch afgesloten, gevuld

in de fabriek en getest op
lekken.

• Milieuvriendelijk koudemiddel
R410A.

• Het koudemiddel voldoet aan
de eisen van het Kyoto-
protocol.
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Technische gegevens 

Algemene technische gegevens 

AQUATOP®

Model S06 S08 S11 S14 S17 
Energie-efficiëntieklasse, gemiddeld    klimaat
B0/W55 / B0W35 A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ 

Energie-efficiëntieklasse, gemiddeld    klimaat
B0/W55 / B0/W35, (warmtepomp+regeling)

A++ /
A+++ 

A+++ /
A+++ 

A+++ /
A+++ 

A+++ /
A+++ 

A+++ /
A+++ 

Optredens in overeenstemming met EN 14511 
Nominaal verwarmingsvermogen (condensor) 

B0/W35 

[kW] 5.59 7.74 10.49 13.47 16.83 
Nominaal opgenomen elektrisch vermogen [kW] 1.22 1.66 2.11 2.73 3.44 
Nominaal onttrokken bronvermogen (verdamper) [kW] 4.37 6.08 8.38 10.74 13.39 
COP 4.58 4.65 4.98 4.94 4.89 
Nominaal verwarmingsvermogen (condensor) 

B0/W50 

[kW] 4.85 7.15 9.77 12.41 15.47 
Nominaal opgenomen elektrisch vermogen [kW] 1.66 2.42 3.04 3.93 4.94 
Nominaal onttrokken bronvermogen (verdamper) [kW] 3.19 4.73 6.73 8.48 10.53 
COP 2.92 2.95 3.21 3.16 3.13 
Nominaal verwarmingsvermogen (condensor) 

B0/W55 

[kW] 4.85 6.71 9.10 11.99 14.78 
Nominaal opgenomen elektrisch vermogen [kW] 1.86 2.53 3.20 4.27 5.34 
Nominaal onttrokken bronvermogen (verdamper) [kW] 2.99 4.18 5.90 7.72 9.44 
COP 2.61 2.65 2.84 2.80 2.77 
Nominaal verwarmingsvermogen (condensor) 

W10/W35 

[kW] 6.67 9.84 13.34 17.06 21.27 
Nominaal opgenomen elektrisch vermogen [kW] 1.19 1.73 2.19 2.81 3.53 
Nominaal onttrokken bronvermogen (verdamper) [kW] 5.48 8.11 11.14 14.25 17.74 
COP 5.61 5.69 6.08 6.07 6.03 
Nominaal verwarmingsvermogen (condensor) 

W10/W55 

[kW] 6.07 8.95 12.51 15.52 19.35 
Nominaal opgenomen elektrisch vermogen [kW] 1.79 2.60 3.31 4.22 5.31 
Nominaal onttrokken bronvermogen (verdamper) [kW] 4.28 6.35 9.20 11.30 14.04 
COP 3.39 3.44 3.78 3.68 3.64 

Bronzijde/Verdamper

Volumestroom 
min [m³/h] 0.80 1.17 1.55 1.90 2.45 
max [m³/h] 2.00 2.60 3.60 4.60 5.90 

Inhoud l 2.6 3.1 3.9 4.5 5.6 
Medium water/ethyleenglycol % 70/30 

Model circulatiepomp Wilo YP RS 
7.5 

YP RS 
7.5 SP 1-8 SP 1-8 SP 1-12 

Volumestroom ∆T = 3 K 
B0/W35 

[m³/h] 1.4 1.93 2.71 3.34 4.29 
Drukverlies [kPa] 16 24 14 21 26 
Rest opvoerhoogte [kPa] 50 30 58 47 90 
Volumestroom ∆T = 3 K 

B0/W50 
[m³/h] 1.07 1.48 2.17 2.56 3.29 

Drukverlies [kPa] 9 14 9 12 16 
Rest opvoerhoogte [kPa] 62 49 65 61 100 
Volumestroom ∆T = 3 K 

B0/W55 
[m³/h] 1.01 1.39 1.99 2.41 3.10 

Drukverlies [kPa] 8 12 8 11 15 
Rest opvoerhoogte [kPa] 65 53 64 59 101 
Volumestroom ∆T = 3 K 

W10/W35 
[m³/h] 1.66 2.29 3.20 3.96 5.08 

Drukverlies [kPa] 19 28 17 24 39 
Rest opvoerhoogte [kPa] 40 19 52 37 70 
Volumestroom ∆T = 3 K 

W10/W55 
[m³/h] 1.34 1.84 2.70 3.19 4.10 

Drukverlies [kPa] 12 18 12 16 23 
Rest opvoerhoogte [kPa] 53 37 59 54 93 
Materiaal platenwarmtewisselaar AISI 304 
Expansievat bron-/verdampercircuit [l] 18 18 25 25 25 
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Technische gegevens 

Algemene technische gegevens 

AQUATOP®

Model S06 S08 S11 S14 S17 

Ingestelde voordruk bron-/verdampercircuit [bar] 1 
Maximale werkdruk [bar] 
Verwarmingszijde/Condensor

Volumestroom 
min [m³/h] 0.29 0.40 0.53 0.65 0.84 
max [m³/h] 1.50 2.00 2.70 3.50 4.20 

Inhoud l 2.4 2.7 3.8 4.0 4.9 

Medium water % 100 

Model circulatiepomp Wilo YP RS 
7.0 

YP RS 
7.5 

YP RS 
7.5 SP 1-9 SP 1-8 

Volumestroom ∆T = 5 K 
B0/W35 

[m³/h] 1.06 1.38 1.85 2.37 2.91 
Drukverlies [kPa] 14 18 14 16 20 
Rest opvoerhoogte [kPa] 43 59 49 52 53 
Volumestroom ∆T = 7 K 

B0/W35 
[m³/h] 0.76 0.99 1.32 1.69 2.08 

Drukverlies [kPa] 7 9 7 8 10 
Rest opvoerhoogte [kPa] 57 67 69 79 72 
Volumestroom ∆T = 8 K 

B0/W55 
[m³/h] 0.60 0.78 1.03 1.34 1.65 

Drukverlies [kPa] 4 6 5 5 6 
Rest opvoerhoogte [kPa] 65 70 71 89 76 
Volumestroom ∆T = 5 K 

W10/W35 
[m³/h] 1.36 1.76 2.31 3.03 3.72 

Drukverlies [kPa] 20 26 24 23 32 
Rest opvoerhoogte [kPa] 28 39 31 32 33 
Volumestroom ∆T = 7 K 

W10/W35 
[m³/h] 0.97 1.26 1.65 2.16 2.66 

Drukverlies [kPa] 11 17 12 14 16 
Rest opvoerhoogte [kPa] 47 59 58 61 58 
Volumestroom ∆T = 8 K 

W10/W55 
[m³/h] 0.78 1.01 1.38 1.73 2.13 

Drukverlies [kPa] 6 8 7 7 10 
Rest opvoerhoogte [kPa] 57 68 69 80 72 
Materiaal platenwarmtewisselaar AISI 304 
Driewegs waterklep Geïntegreerd 
Maximale werkdruk [bar] 3 

Operationele beperkingen 
Bronzijde bij brijn, uittrede verdamper min / max [°C] -8 / 20
Bronzijde bij water, uittrede verdamper min / max [°C] 3 / 20 
Verwarmingszijde, uittrede condensor min / max [°C] 20 / 65 

Elektrische gegevens 
Voedingsspanning [V/ph/Hz] 400/3+N/50 
Maximaal stroomopname
(zonder elektrisch element) max [A] 5.4 6.5 8.9 11.2 13.8 

Nominale stroomopname elektrisch element max [A] 8.7 

Nominale stroomopname compressor 

B0/W35 [A] 2.2 3.2 4.1 5.2 6.6 
B0/W50 [A] 2.9 4.2 5.2 6.8 8.5 
B0/W55 [A] 3.1 4.5 5.6 7.3 9.2 

W10/W35 [A] 2.4 3.5 4.4 5.6 7.1 
W10/W55 [A] 3.2 4.6 5.9 7.5 9.5 

Aanloopstroom VSA [A] 21.5 12.5 15.5 19.5 25 
Stroom met geblokkeerde rotor LRA [A] 29.0 41.2 49.8 53.1 67.4 

3 
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Technische gegevens 

Algemene technische gegevens 

AQUATOP®

Model S06 S08 S11 S14 S17 

Softstarter Nee Ja Ja Ja Ja 
Afzekering, traag (C-karakteristiek) (met/zonder 
elektrisch element) [A] C16A

C10A 
C20A
C10A 

C20A
C16A 

C25A
C16A 

C25A
C20A 

Afzekering elektr. element (6 kW), als eigen groep [A] C10A 
Voedingsspanning Siemens regeling [V/ph/Hz] 230/1/50 
Maximaal aantal starts per uur max 3 
Vertragingstijd bij herstart na stroomonderbreking [min] 20 

Gegevens van opgenomen elektrisch vermogens 
Maximaal opgenomen vermogen
(zonder elektrisch element) max [kW] 2.8 3.4 4.6 5.9 7.4 

Vermogen elektrisch element [kW] 2/4/6 instelbaar 
Opgenomen vermogen circulatiepomp, bronzijde max [W] 75 75 130 130 310 
Opgenomen vermogen circulatiepomp, CV-zijde max [W] 45 75 75 90 130 

Koudecircuit
Compressor Scroll hermetisch 
Koudemiddel R 410 A 
Gevuld koudemiddel [kg] 1.9 2.5 2.9 3.4 3.8 

Smeerolie 

POE 
Polye-

ster 
Emka-

rate 
RL 32 
3MAF 

PVE (Poli vinyl etere) 
Daphne FVC68D 

Hoeveelheid olie [l] 0.7 0.9 

Geluidsniveau Lwa volgens EN 12102 
B0/W55 [dB(A)] 39 34 38 42 45 
B0/W35 [dB(A)] 35 32 34 37 39 

Geluidsdruk Lpa volgens EN 12102 
B0/W55 [dB(A)] 37 32 36 40 44 
B0/W35 [dB(A)] 34 30 32 35 37 

Verbindingen 
Aansluitingen broncircuit (verdamper) DN 2*DN32 (5/4") 
Aansluitingen CV-circuit (condensor) DN 2*DN25 (1") 
Aansluitingen tapwater laadcircuit DN 1*DN25 (1") 
Invoeren kabels (voeding, sensoren, etc.) [mm] 6 x Ø20 

Afmetingen 
Hoogte [mm] 1330 
Breedte [mm] 600 
Diepte [mm] 770 

Gewicht 
Netto gewicht zonder panelen [kg] 107 127 131 134 141 
Nettogewicht met panelen [kg] 158 178 181 185 192 
Bedrijfsklaar bruto gewicht [kg] 178 198 201 205 212 
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Algemene technische gegevens 

AQUATOP®

Model S06 S08 S11 S14 S17 

Regeling
Model LOGON B WP 61 

Pressostaat 
LD/ND pressostaat OFF - uitschakeling [bar] 1.4 
LD/ND pressostaat ON - opnieuw inschakelen [bar] 3.0 
HD pressostaat  OFF - uitschakeling [bar] 46.0 
HD pressostaat ON - opnieuw inschakelen [bar] 35.0 
Schakelpunt brondrukcontrole [bar] WP UIT 0,65 / WP AAN 0,80 

IP Code 
Beschermingsgraad IP IPX1 
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Technische gegevens 

Vermogensgrafiek 
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Technische gegevens 

Vermogensgrafiek 
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Technische gegevens 

Vermogensgrafiek 
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BRON WP IN (verdamper) [°C]



Technische gegevens 

Afmetingen 

1. CV WP IN

2. CV WP UIT

3. TAP WP UIT
Tapwater laadcircuit

4. BRON WP UIT

5. BRON WP IN

14 

1 2 3 4 5 

          LET OP!
ACHTERAANZICHT 
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Technische gegevens 

Operationeel werkgebied Brijn-Water

Foutief gedimensioneerde 
leidingen kunnen afgezien van 
prestatieverlies leiden tot storingen 
en schade aan de warmtepomp.  

Onderstaande diagrammen tonen het 
toepassingsgebied van de AQUATOP 
S warmtepompen. De temperatuur van 
de installatieruimte dient maximaal  
25°C te zijn. Het temperatuurverschil 
over de condensor moet tussen de 7K 
en 10K liggen.  

Om een verslechtering van het 
werkingsgebied te voorkomen: 
• Mogen de waarden voor het

gebruik van de verdamper en de
condensor niet lager liggen dan de
aangegeven minimum waarden
om een goede storingsvrije
werking te garanderen.

• De leidingen moeten zo kort
mogelijk worden gehouden om
warmteverliezen te beperken,
tevens moet de leidingloop erop
gericht zijn drukverliezen zoveel
mogelijk te beperken.
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Technische gegevens 

Operationeel werkgebied Water-Water
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AQUATOP S06 

Technische gegevens 

Circulatiepomp 
Hydraulische kenmerken - verwarmingscircuit

YONOS PARA RS 25/7.0 180 

Fluid = Water 
Flu id temperatur = 35 °C 
Density = 1000 kg/m3 

17 



Technische gegevens 

Circulatiepomp 
Hydraulische kenmerken - verwarmingscircuit

AQUATOP S08 / S11 

YONOS PARA RS 25/7.5 180 

Fluid = Water 
Flu id temperatur = 35 °C 
Density = 1000 kg/m3 
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Technische gegevens 

Circulatiepomp 
Hydraulische kenmerken - verwarmingscircuit

AQUATOP S14 

STRATOS PARA  25/1-9 180 

Fluid = Water 
Flu id temperatur = 35 °C 
Density = 1000 kg/m3 
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Technische gegevens 

Circulatiepomp 
Hydraulische kenmerken - verwarmingscircuit

AQUATOP S17 

STRATOS PARA  25/1-8 180 

Fluido termovettore = acqua 
Temperatura del fluido = 35 °C 
Densità = 1000 kg/m3 
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Technische gegevens 

Circulatiepomp 
Hydraulische kenmerken - broncircuit

YONOS PARA RS 25/7.5 180 

Fluid = Water/ ethylene glycol (70 / 30 %) 
Fluid  temperatur = -5 °C 
Density = 1052 kg/m3 

Max 

4000 rpm 

3000 rpm 

2000 rpm 

Min 

Max 

4000 rpm 

3000 rpm 

2000 rpm

Min 

Q (m3/h) 

Q (m3/h) 

H
 (

m
) 
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AQUATOP S06 / S08



Technische gegevens 

Circulatiepomp 
Hydraulische kenmerken - broncircuit

22 

AQUATOP S11 / S14 

STRATOS PARA 25/1-8 180 

Fluid = Water/ ethylene glycol (70 / 30 %) 
Flu id temperatur = -5 °C 
Density = 1052 kg/m3 

Head 

Power input 



Technische gegevens 

Circulatiepomp 
Hydraulische kenmerken - broncircuit

23 

AQUATOP S17 

STRATOS PARA 25/1-9 180 

Fluid = Water/ ethylene glycol (70 / 30 %) 
Flui d temperatur = -5 °C 
Density = 1052 kg/m3 

Head 

Power input 
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Installatie 

Transport 
Algemene aanwijzingen voor de installatie 

Installatie 
• De voorschriften,

installatieschema's en elektrische
schema’s moeten strikt worden
nageleefd.

• De toebehoren moeten worden
geïnstalleerd door een specialist
(verwarmingsmonteur) volgens de
bijgevoegde instructies voor
montage.

• Dankzij de geluidsdempende
behuizing en de flexibele
aansluitingen van de AQUATOP S
wordt het geluidsniveau maximaal
gereduceerd. Het werkelijke
geluidsniveau is afhankelijk van
verschillende factoren, waaronder
de grootte van de installatieruimte,
de akoestische isolatie of de
weerkaatsing van de in de ruimte
aanwezige materialen en de
mogelijkheid tot geluidsoverdracht
door de gebouwconstructie.

• Alle aansluitingen moeten worden
gemaakt met flexibele
verbindingen, zodat de
warmtepomp vrij kan vibreren, met
name wanneer de compressor of
de ventilator wordt aangesloten.
Alleen op deze manier wordt
lawaaioverdracht als gevolg van de
structurele opbouw voorkomen,
alsmede het beschadigen van de
leidingen.

• De leidingen en elektrische
leidingen moeten worden bevestigd
aan de wand, niet aan de
warmtepomp.

Veiligheidsvoorschriften
• Alle eisen en instructies in de

documentatie en op de etiketten,
identificatieplaatjes en
documenten behorende bij het
apparaat moet worden nageleefd.

Transport 
• Controleer bij aflevering het

apparaat op transportschade en
compleetheid volgens de
orderbevestiging. In geval van
beschadigd of ontbrekend
materiaal moet het transportbedrijf
onmiddellijk schriftelijk worden
ingelicht.

• Let erop dat de warmtepomp
gedurende het transport, de
plaatsing en de voorbereiding of bij
verplaatsing van zware materialen,
niet wordt beschadigd.

• Let erop dat touwen, riemen of
kettingen de warmtepomp niet
kunnen beschadigen. Zorg ervoor
dat de warmtepomp niet
schommelt wanneer deze wordt
opgeheven. De warmtepomp kan
ten opzichte van haar verticale
positie tot maximaal 15° worden
gekanteld.

• Voor het transport is de
warmtepomp in de fabriek
gefixeerd op een pallet en
beschermd met een kartonnen
verpakking. Om transportschade te
voorkomen, moet de warmtepomp
verpakt op de pallet worden
vervoerd naar de definitieve
installatieplaats.

• Gebruik de onderdelen en buizen
niet voor het transport.

• Houd rekening met het gewicht van
de warmtepomp.

• Let op de positie van de flexibele
waterslangen en elektriciteitskabels
zodat deze niet beschadigd raken.

• De warmtepomp mag alleen aan
de onderkant worden opgetild en
getransporteerd.

• Als u de installatieruimte alleen via
de trap kunt bereiken, gebruik dan
een trappensteekwagen of houten
planken en riemen, zoals
aangegeven in de figuren op de
volgende pagina. Het is raadzaam
om de panelen te verwijderen om
het te verplaatsen gewicht te
verlagen. Voor het vervoer zijn
minimaal twee personen vereist.

Plaatsing
• De AQUATOP S warmtepompen

zijn uitsluitend bestemd voor
gebruik in binnenruimten.

• De plaatsing moet nauwkeurig en
precies worden uitgevoerd. Tijdens
de beweging voor het plaatsen is
overhellen tot 45° toegestaan,
maar slechts voor een korte
periode. In dit geval moet men
tenminste 2 uur wachten voordat
de machine kan worden opgestart.

• De AQUATOP S warmtepomp
moet geplaatst worden op een
vlakke ondergrond zonder
fundering.

• De vloer moet over voldoende
draagvermogen beschikken voor
de warmtepomp.

• De warmtepomp kan niet op een
zwevende vloer worden
geïnstalleerd.

• De vloer moet schoon zijn en vrij
van stof en ander vuil.

• Indien de warmtepomp in de kelder
wordt geplaatst, moet de
installatieplaats beschermd worden
tegen wateroverlast.

• Zorg aan de voorkant voor genoeg
ruimte voor toegang tot het
bedieningspaneel en aan de zijkant
voor het uitvoeren van controles en
onderhoud.

• De warmtepomp moet op de
definitieve installatieplaats
zorgvuldig worden uitgepakt en
pallet verwijderen, zonder te
worden blootgesteld aan schokken
of grove bewegingen.

• De AQUATOP S moet op een
vlakke vloer worden geplaatst en
de afstelbare voetjes moeten
worden uitgelijnd.
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Installatie 

Vereisten voor de installatie 

Installatievoorschriften
• Installeer de warmtepomp niet

direct boven, onder of naast
slaapkamers of rustruimtes.

• De installatieruimte moet droog en
vorstvrij zijn.

• De ruimte moet aan de minimale
volume eisen voldoen volgens de
EN 378 norm. Indien meerdere
warmtepompen in dezelfde ruimte
worden geïnstalleerd, worden de
minimale volumes bij elkaar
opgeteld.

Vereisten voor het hydraulische 
circuit  
Verleng de hydraulische leidingen 
naar de installatie met buizen met een 
minimale diameter van DN 25 tot aan 
het parallelle buffervat. De leiding-
diameters van het afgiftesysteem 
moeten worden bepaald aan de hand 
van het totale vermogen van de 
installatie en het ontwerptemperatuur-
verschil van het afgiftesysteem.

Afhankelijk van de minimale 
doorstroming, moet u de volgende 
handelingen uitvoeren:  
• Installeer de veerbelate by-pass

op het verste punt van het
systeem.

• Gebruik een buffervat voor het
ontkoppelen van de
verwarmingscircuits.

Zorg voor een minimale vrije 
systeeminhoud van 25 l/kW voor 
verwarming. Indien de inhoud zelf 
afgevend vermogen heeft 
(bijvoorbeeld vloerverwarming) dan 
mag het afgegeven vermogen in 
mindering worden gebracht op het 
condensorvermogen om de minimale 
inhoud te bepalen.

Maatregelen om de geluidshinder 
te beperken  
• Het is aan te raden om de

installatie op de begane grond van
het gebouw te plaatsen. Installatie
op hogere verdiepingen of houten
vloeren kan problematisch zijn in
termen van geluidsoverdracht,
trillingen en onderhoud.

• Gebruik de meegeleverde
verstelbare voetjes.

• Als de warmtepomp wordt
geïnstalleerd in een galmende
ruimte, zal het niveau van de
geluidsdruk hoger zijn in
vergelijking met installaties in
meer geluidsabsorberende
ruimten. Het geluidsniveau kan
worden gereduceerd door op de
oppervlakken (muren, plafond)
geluidsabsorberende materialen
aan te brengen zoals glasvezel,
polyurethaanschuim of melamine.

• De geluidsverspreiding kan
effectief worden gereduceerd door
het trillingsvrij monteren van de
leidingen.



Installatie 

De panelen verwijderen 

1 

10 cm 

3 4 

5 6 
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Voor het plaatsen van de 
warmtepomp is het mogelijk de 
panelen te verwijderen. Volg de 
aanwijzingen van de volgende 
figuren op voor het verrichten van 
deze handeling.   

Aangeraden wordt om de panelen op 
een schone ondergrond te plaatsen 
(bijvoorbeeld karton), om 
beschadiging van het oppervlak te 
voorkomen.  



Installatie 

De panelen verwijderen 
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7 8 



Installatie 

Verplaatsing 

of 
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Installatie 

Levering 

4 

2 

3 

1 

De volgende onderdelen worden 
meegeleverd met de warmtepomp: 

1 Buitenvoeler (1) 
2 Temperatuursensor tapwater (1) 
3 Pakkingen voor slangen
     (3 x 1” + 2 x 5/4”) 
4 Elektrisch aansluitschema 
5 Handleidingen
6 Onderdelenlijst 

5 

6 
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Installatie 

Montage verstelbare voetjes 

3 4 

2 1 

~4° 
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Installatie 

Hydraulische aansluitingen 

Hydraulisch e koppelingen 
De AQUATOP S warmtepomp kan op 
ieder punt in de ruimte worden 
aangesloten. De hydraulische 
koppeling moet met flexibele 
leidingen worden gemaakt om 
breuken en geluidsoverdracht via het 
distributienet naar het afgiftesysteem 
of constructie te voorkomen.  

De leidingen moeten zodanig worden 
gelegd, dat de drukval bij nominale 
volumestroom niet hoger is dan de 
beschikbare opvoerhoogte. Anders 
treedt er een verminderde effectiviteit 
van de warmtepomp op. De leidingen 
van het verwarmingscircuit mogen 
daarom geen scherpe bochten 
maken.  

De leidingen en appendages moeten 
van niet-corrosief materiaal zijn en 
bovendien voldoende geïsoleerd zijn 
om onnodig warmteverlies of 
condensvorming, die de leidingen, 
appendages of de installatieruimte 
kan beschadigen, te voorkomen.  

De werkdruk in het hydraulisch circuit 
moet tussen 1 en 3 bar.  

Reinigen systeem
Voordat u de hydraulische zijde van 
de warmtepomp monteert, is het 
noodzakelijk om alle nieuwe en 
bestaande leidingen van de installatie 
grondig te spoelen. Het vuil in de 
leidingen kan de warmtewisselaars 
beschadigen en de werking van de 
warmtepomp verstoren. Het is 
verplicht om een filter te plaatsen in 
de retourleiding (CV WP IN en BRON 
WP IN). Het vulwater van de 
verwarmingsinstallatie moet worden 
behandeld als het van onvoldoende 
kwaliteit is. Het is essentieel om het 
verwarmings- en bronsysteem 
volledig te ontluchten om een goede 
werking van de warmtepomp niet in 
de weg te staan. Voorzie de installatie 
daarom van ontluchters.   

Afvoerslangen overstort
Warmtepompen AQUATOP S zijn  
voorzien van twee plastic slangen, 
die als afvoeren voor de ingebouwde  
overstorten dienen.  
De slang aan CV-zijde moet conform 
de geldende voorschriften met goed 
zichtbaar afschot naar de afwatering 
van het gebouw worden geleid.  
De slang aan bronzijde moet met 
goed zichtbaar afschot naar een 
geschikte opvangbak worden geleid.  

Afmetingen  
• BRON WP IN Ø DN32 (5/4”)
• BRON WP UIT Ø DN32 (5/4”)
• CV WP IN Ø DN25 (1”)
• CV WP UIT Ø DN25 (1”)
• TAP WP UIT, laadcircuit tapwater

Ø DN25 (1”)

Voor alle warmtepompen bestaan 
standaard gedefinieerde hydraulische 
schema's. De juiste integratie op 
basis van deze schema's garandeert 
een probleemloze en veilige werking.  

6 

7 

1 2 3 4 5 

1. CV WP IN

2. CV WP UIT

3. TAP WP UIT Tapwater laadcircuit

4. BRON WP UIT

5. BRON WP IN

6. Slang overstort CV-zijde

7. Slang overstort bronzijde
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Installatie 

Elektrische aansluitingen 

Model Afzekering [A]
Totaal / EE separaat

Kabeldikte* [mm 2] 
Totaal / EE separaat

AQUATOP S06 C16 / C10+C10 2.5 / 1.5+1.5 

AQUATOP S08 C20 / C10+C10 2.5 / 1.5+1.5 

AQUATOP S11 C20 / C16+C10 2.5 / 2.5+1.5 

AQUATOP S14 C20 / C16+C10 4.0 / 2.5+1.5 

AQUATOP S17 C25 / C20+C10 4.0 / 2.5+1.5 

De elektrische aansluiting van  
de warmtepomp moet worden  
uitgevoerd door gekwalificeerd 
personeel conform de nationale 
wetgeving met betrekking tot 
installaties. Ook moet worden  
voldaan aan de voorwaarden 
van de lokale energieleverancier 
met betrekking tot de 
aansluiting.  

Onderbreek voor iedere 
elektrische aansluiting of ingreep 
altijd de stroomtoevoer.  

Elektrisc he aansluitingen en 
aanwijzingen voor het instellen

De maximaal toegestane 
tolerantie voor de 
voedingsspanning is 2% voor de 
frequentie en 6% voor het 
voltage. 

De warmtepomp mag niet 
worden aangesloten als het 
verschil in elektrische spanning 
tussen de fasen hoger is dan 
2%. 

Wanneer de installatie gebruikt 
wordt buiten de vermelde 
grenswaarden, vervalt de 
garantie. 

Neem indien nodig contact op met de 
lokale energieleverancier. De interne 
bedrading van de warmtepomp is 
gerealiseerd in de fabriek 
overeenkomstig het elektrische 
aansluitschema van het apparaat. De 
warmtepomp is uitgerust met een 
elektrische schakelkast (zie figuur 
hiernaast). Verwijder het onderste 
voorpaneel om erbij te kunnen. De 
voedingskabel en de 
laagspanningskabels, bijvoorbeeld voor 
de sensors, worden via gescheiden 
holle buizen van het gebouw naar de 
warmtepomp geleid.  

Stroomtoevoer naar het 
bedieningspaneel  

De stroomtoevoer moet zijn 
voorzien van een mechanisme 
dat in het geval van categorie 
III  overspanning alles volledig 
uitschakelt.  

De waarde van de aanloopstroom 
staat vermeld in de technische 
gegevens en op het typeplaatje aan 
de zijkant van de warmtepomp. De 
stroomkabels (400 V) moeten 
voldoende capaciteit hebben voor het 
vermogen van het apparaat in 
overeenstemming met de geldende 
regelgevingen. Zorg optioneel voor 
een aparte aansluiting van de 
elektrische weerstand. Ook deze 
moet worden uitgerust met een 
mechanisme dat alles volledig 
uitschakelt in het geval 
van categorie III overspanning.  
• De laagspanningskabels en

sensorkabels (24 V) mogen
niet in dezelfde kanalen of
goten worden geplaatst als de
stroomkabels (400 V).

• De buitentemperatuursensor
van de regelaar moet worden
gemonteerd op een
buitenmuur van het gebouw,
op een plaats die niet is
blootgesteld aan de zon of
andere warmtebronnen (open
ramen, schoorstenen en
dergelijke). Kies indien
mogelijk een plaats aan de
noordelijke (of noordoostelijke)
kant.

• Een eventuele ruimtemodule/
afstandsbediening moet
vanwege de beïnvloeding van
de regeling worden geplaatst
in een geschikt referentie-
vertrek (bijvoorbeeld de
woonkamer),waar geen
externe warmtebronnen
aanwezig zijn (open haard,
zon, etc.).

Elektrische aansluitingen 
1 Voeding 400 V naar de warmte-
pomp (1.5 of 2.5 of 4 mm2)
2 Voeding 400 V voor elektrische 
element (1,5 mm2 voor alle 
modellen) 
3 Regeling 230 V

De kabels voor de elektrische 
aansluitingen moeten van het 
type H05VV-F zijn. Genoemde 
kabeldoorsnedes zijn op basis 
van maximaal 50 meter lengte. 

Om ervoor te zorgen dat de 
aansluiting van de 
aardingskabel heel blijft in het 
geval van een kabelbreuk, 
moeten de aardingskabel 
langer zijn dan de actieve 
kabels.

De aansluitkabels moeten van 
het type Y zijn, en mogen 
alleen vervangen worden door 
de fabrikant, technische dienst 
of een soortgelijke persoon.  

3 2 1 

* gerekend met een maximale kabellengte van 50 meter



33 

Installatie 

Elektrische schakelkast 

Legenda 
1. Kabelbinders
2. Regeling LOGON B WP61
3. Uitbreidingsmodule AVS75 voor LOGON B WP61
4. Extra printplaat
5. Magneetschakelaar voor elektrische element
6. Magneetschakelaar (AQUATOP S06) of softstarter (AQUATOP S08 /S11 / S15 / S18)
7. Aansluitklemmen elektrisch element 400 V
8. Aansluitklemmen regeling 230 V
9. Aansluitklemmen warmtepomp 400 V

10. Maximaalthermostaat elektrisch element

1 

4 

2 

3 

5 

6 

Kabelin voer 

7 

10 

8 

9 

Opmerking: zie het elektrische aansluitschema van de warmtepomp voor een gedetailleerd overzicht van de aansluitingen.  



Installatie 

Elektrische schakelkast / uitbreidingsmodule AVS75

Connection terminal on the module QX21 QX22 QX23 BX21 BX22 H2/H21 H22 

Multifunction 

Heating circuit 1 Y1 Y2 Q2 B1 * * * 

Heating circuit 2 Y5 Y6 Q6 B12 * * * 

Heating circuit 3 Y11 Y12 Q20 B14 * * * 

Primary contr/system pump Y19 Y20 Q14 B15 * * * 

DHW primary controller Y31 Y32 Q3 B35 * * * 

Cooling circuit 1 Y23 Y24 Q24 B16 * * * 

Heating circ/cooling circ 1 Y1 Y2 Q2 B1 * * * 

Cooling circuit 2 Y41 Y42 Q28 B17 * * * 

Cooling circuit 2 Y5 Y6 Q6 B12 * * * 

DHW Regulator Y37 Y38 Q33 B36 * * * 

Electrical Connections 

Functies van de AVS75 uitbreidingsmodule

Wanneer u een functie selecteert, worden de in- en uitgangen van de uitbreiding module functies toegewezen op basis van de volgende tabel: 

Regel # Omschrijving 

7300
7375

7450 

Function expansion module 1, 2 e 3 
None ¦ Multifunctional ¦ Heating circuit 1 ¦ Heating circuit 2 ¦ Heating circuit 3 ¦ Solar DHW ¦ Primary contr/
system pump ¦ DHW primary controller ¦ Instantaneous water heater ¦ Cooling circuit 1 ¦ Heating circ/cooling circ 
1 ¦ Solid fuel boiler ¦ Cooling circuit 2 ¦  
Heating circ/cooling circ 2 | Cooling circuit 3 | Heating circ/cooling circ 3 | DHW Regulator 
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Functie: 
De vanuit de fabriek geïntegreerde 
uitbreidingsmodule AVS75 wordt 
voornamelijk gebruikt om het 
elektronische expansieventiel te 
regelen. Andere functies zijn 
weergegeven in onderstaande 
tabel. 
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Installatie 

Bekabelde onderdelen 
AQUATOP S06 

C
V

 W
P

 IN

C
V

 W
P

 U
IT

TA
P

 W
P

 U
IT

B
R

O
N

 W
P

 IN
 

Andere ter plaatse aan te sluiten onderdelen

Omschrijving

B9 Sensor buitentemperatuur 

Omschrijving

B21 Sensor CV WP (condensor) UIT 
B71 Sensor CV WP (condensor) IN 
B81 Sensor persgastemperatuur 

B91 Sensor BRON WP IN 
B92 Sensor BRON WP UIT

V81 Elektronisch expansieventiel 
FLC Debietmeter CV-zijde 

FLV Debietmeter bronzijde 
M1 Compressor 

N1 Regeling 
N2 Bedieningsdisplay 
N9 Lage druk pressostaat 

N10 Hoge druk pressostaat 

N26 Lage druk pressostaat bron
B85 Sensor zuiggastemperatuur 

PB82 Drukopnemer verdamperdruk 
Q3 3-wegklep tapwater
Q8 Verdamper circulatiepomp 
Q9 Condensor circulatiepomp 
R25 Elektrisch element in CV WP UIT 

In de fabriek bekabelde onderdelen  
B

R
O

N
 W

P
 U

IT

Opmerking: zie het elektrische aansluitschema van de warmtepomp voor een gedetailleerd overzicht van de aansluitingen.  

B21 

B71 
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Installatie 

Bekabelde onderdelen 
AQUATOP S08 / S11 / S14 / S18

B9 Sensor buitentemperatuur 

Omschrijving

B21 Sensor CV WP (condensor) UIT 
B71 Sensor CV WP (condensor) IN 
B81 Sensor persgastemperatuur 
B91 Sensor BRON WP IN 

B92 Sensor BRON WP UIT
V81 Elektronisch expansieventiel 
FLC Debietmeter CV-zijde 
FLV Debietmeter bronzijde 

M1 Compressor 
N1 Regeling 

N2 Bedieningsdisplay 
N9 Lage druk pressostaat 

N10 Hoge druk pressostaat 
N26 Lage druk pressostaat bron

B85 Sensor persgastemperatuur 
PB82 Drukopnemer persdruk 

Q3 3-wegklep tapwater
Q8 Verdamper circulatiepomp 
Q9 Condensator circulatiepomp 
R25 Elektrisch element in CV WP UIT 

In de fabriek bekabelde onderdelen  

Opmerking: zie het elektrische aansluitschema van de warmtepomp voor een gedetailleerd overzicht van de aansluitingen.  

C
V

 W
P

 IN

C
V

 W
P

 U
IT

TA
P

 W
P

 U
IT

B
R

O
N

 W
P

 IN
 

B
R

O
N

 W
P

 U
IT

Andere ter plaatse aan te sluiten onderdelen

Omschrijving
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Inbedrijfstelling 

Vereisten en instellingen 

Uitgangspunten  
De inbedrijfstelling van de 
warmtepomp AQUATOP S kan alleen 
worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd personeel, omdat 
anders de garantie vervalt.  

Het is verboden om de warmtepomp 
te laten werken indien de volgende 
omstandigheden zich voordoen:  
• Drogen van het gebouw;

• Installatie niet voltooid
(ruwbouw);

• Ramen en deuren niet
afgewerkt en gesloten. Gebruik
in deze gevallen een speciale
verwarming voor bouwplaatsen.
Het functioneel of gebruiksklaar
verwarmen met de
warmtepomp in overeenkomst
met DIN EN 1264 is alleen
toegestaan wanneer rekening
wordt gehouden met
bovengenoemde voorwaarden.
Houd er ook rekening mee dat
een warmtepomp voor normaal
gebruik als gevolg van de
specificaties mogelijk niet in
staat is om alle benodigde
warmte te genereren.

Volg ook de onderstaande richtlijnen op:  
• Houdt u aan de regels en

voorschriften van de fabrikant
van mortels voor dekvloeren.

• Een juiste werking is alleen
mogelijk met een vakkundig
geïnstalleerd systeem
(hydraulische deel, elektrisch
deel, instellingen). Anders kan
de dekvloer worden
beschadigd.

Voor het in werking stellen van het 
systeem moeten de volgende punten 
worden beveiligd en gecontroleerd:  
• De schakelkast moet

geïnstalleerd en volledig
bekabeld zijn.

• De warmtepomp, het
elektrische en hydraulische
gedeelte ervan moeten
volledig en vakkundig zijn
aangesloten.

• Alle onderdelen die
noodzakelijk zijn voor de
werking van de installatie,
zoals de circulatiepompen, drie
-wegkleppen, sensors, etc,
moeten volledig en vakkundig
zijn aangesloten. Hydraulische
fittingen moeten volledig en
vakkundig worden geplaatst.

• Alle sensors zijn vakkundig
geïnstalleerd en afgeschermd
en in de juiste positie geplaatst
op basis van het bijbehorende
installatieschema.

• De verwarmingsinstallatie is
vakkundig geïnstalleerd,
gespoeld, gevuld en ontlucht in
overeenstemming met de
voorschriften. Controle op
lekkage is uitgevoerd.

• De elektrische spanning is
conform de waarden op het
typeplaatje van de
warmtepomp.

• Alle kleppen staan open en in
verwarmingsbedrijf.

Voor de ingebruikname moeten de 
volgende personen aanwezig zijn:  
• Ontwerper: zorgt voor de

operationele parameters.
• Installateur: verantwoordelijk

voor de werking en Instellingen
van het hydraulische systeem.

• Bediener (klant of zijn
vertegenwoordiger) wordt
geïnstrueerd over de werking
en de bediening naar
aanleiding van de
ingebruikname.

Als niet aan alle bovenstaande 
voorwaarden wordt voldaan bij de 
inwerkingstelling, aanvaardt 
Techneco geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventuele 
problemen gerelateerd aan de 
systeemwerking. In dit geval wordt 
de inwerkingstelling van de installatie 
op eigen risico en eigen 
verantwoordelijkheid uitgevoerd.  

Instellen parameters 
De besturing van de warmtepomp en 
de gehele installatie wordt beheerd 
door de geïntegreerde LOGON B 
WP61 regelaar. De juiste instellingen 
van de parameters staan beschreven 
in de documentatie van de installatie. 

Na de inbedrijfstelling 
Na de inbedrijfstelling vereist de 
AQUATOP S warmtepomp geen 
speciale ingrepen of aanpassingen 
van de regelinstellingen. Eventuele 
gewenste aanpassingen van de 
verwarmingstemperatuur kunnen 
worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de 
gebruiksinstructies voor de LOGON B 
WP61 regelaar. 

Werkin g regelaa r  
De regeling vindt plaats door middel 
van thermische sensors en 
meetinstrumenten in de 
warmtepomp, buitenlucht, installatie, 
tapwaterboiler en eventueel de 
referentievertrek. Indien van 
toepassing stuurt de regelaar een 
warmtevraagsignaal naar de 
warmtepomp.  

De temperatuur van de verwarming 
wordt geregeld door middel van een 
stooklijn. De warmtepomp en de 
installatie worden automatisch 
aangestuurd. De specifieke 
parameters van het systeem worden 
ingesteld op het moment van 
ingebruikname van de 
weersafhankelijke regelaar.  

Foutmeldingen 
De AQUATOP S warmtepomp werkt 
correct voor zover de verschillende 
parameters niet verschillen van de 
verwachte waarden. Indien één of 
meer parameters de grenzen 
overschrijden, geeft de regelaar een 
foutmelding weer in de vorm van een 
leesbare tekst en schakelt indien 
nodig de warmtepomp uit om de 
verschillende onderdelen te 
beschermen.  

De verschillende foutmeldingen staan 
beschreven in de gebruiksaanwijzing 
van de LOGON B WP61 regelaar.  

Wanneer bepaalde fouten zich 
voordoen, wordt de warmtepomp 
opnieuw vrijgegeven (automatische 
vrijgave) indien de normale toestand 
weer kon worden bereikt. In het 
algemeen kan de warmtepomp ook 
handmatig worden ingeschakeld.  
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Inbedrijfstelling 

Problemen met bron, verkeerd e glycolconcentratie, spoelen

Problemen aan bronzijde
Vaak kunnen zich problemen 
voordoen bij het vullen van de 
bodemwarmtewisselaarinstallatie 
met antivries, waardoor de installatie 
over minder vermogen beschikt of 
zelfs geheel uitvalt. Hoofdzakelijk 
gaat het daarbij om de volgende 
problemen: 

Vuil in het systeem
De boorfirma’s zorgen er meestal 
voor dat het systeem gespoeld en 
gevuld is. Toch kan er zich door 
onoplettendheid nog wat vuil van de 
montage of zand in bevinden. Deze 
verontreiniging kan de circulatie-
pomp of de verdamper van de 
warmtepomp beschadigen of 
verstoppen.

Slecht vermengde glycol
Als glycol puur, zonder goede 
vermeging, wordt toegevoegd aan 
een met water gevuld bodemwarmte-
wisselaarsysteem dan is de kans 
aanwezig dat sommige wisselaars 
door de hoge viscositeit van het pure 
glycol heel erg worden afgeklemd. 
In de andere sondes circuleert water 
zonder het noodzakelijke 
glycolgehalte. Doordat minder lussen 
mee circuleren en gevuld zijn met 
water, kan reeds kort na de inbedrijf-
stelling de warmtepomp bevriezen 
en de verdamper vernielen. 

Verkeerd  glycolgehalte
Bij een te hoog glycolpercentage 
werkt de waterpomp niet goed en is 
het vermogen ervan minder. 
Ook kan de circulatiepomp oververhit 
raken. 
Een te lage concentratie (< 20%) kan 
corrosie- en vorstschade tot gevolg 
hebben. 

Het juist vullen van het 
bodemwarmtewisselaarsysteem
met behulp van een mengvat en
menginstallatie met filter. 
Alle voorgenoemde problemen 
kunnen door goed vullen van het 
bodemwarmtewisselaarsysteem 
worden voorkomen en verholpen. 
Met de juiste uitrusting kan dit 
probleemloos worden gedaan. Met 
een meng- en vulvat kan het systeem 
volgens de volgende eisen worden 
gevuld: 
- schoon mengsel
- juiste concentratie
- homogeen mengsel

Spoelen 
Met gefilterd leidingwater wordt met 
druk eerst de circulatiepomp van de 
bodewarmtewisselaar en de 
verdamper van verontreinigingen, 
zoals lasparels, steentjes en vuil 
schoongespoeld. Nadat een afsluiter 
in het warmtepompcircuit gesloten 
is, wordt hierna het 
bodemwarmtewisselaarsysteem 
gespoeld. Met 2 bar drukverschil 
moet een wisselaar van 140 meter 
lang (ø 32 mm sonde) tenminste 6 
minuten worden gespoeld worden, 
zoals in onderstaand diagram wordt 
aangegeven. 

Minimale spoelduur voor 32 mm 
sondes 
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Circulatiepomp bronzijde

Warmtepomp  

Exp ansievat bronzijde 
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Spoelen, vullen en waterkwaliteit

Kwaliteit verwarmingswater 
De samenstelling en de kwaliteit van 
het circulerende water hebben direct 
invloed op de prestaties van het hele 
systeem en de levensduur van de 
warmtepomp.  

Voor de eerste vulling en het 
hervullen van de installatie kan 
normaal stromend kraanwater worden 
gebruikt met een pH-waarde van 7-8, 
mits het niet te bijtend (chloride < 
150 mg/l) of te hard is (< 14°dH;
hardheidsklasse IV) Een analyse van 
het drinkwater kan worden verkregen 
bij het desbetreffende 
waterleidingbedrijf.  

Als het volume van de specifieke 
installatie groter is dan 25 liter per kW 
verwarmingsvermogen (bijvoorbeeld 
door het inbrengen van een 
buffervat), moet de maximaal 
toegestane calciumwaarde van het 
vulwater worden bepaald op basis 
van de berekeningen van de VDI 
2035 richtlijn.  

Indien nodig moet het vulwater 
onthard worden. Er kan geen gebruik 
worden gemaakt van chemische 
middelen tegen corrosie.

Onbekende waterkwaliteit en 
vervanging van installaties  
De aanwezigheid van stoffen en 
additieven in het verwarmingswater 
kan de goede werking en de 
levensduur van de warmtepomp 
negatief beinvloeden.  
Daarom:   
• Voordat u een oude installatie

vervangt, het gehele systeem
opwarmen en ledigen.

of 
• Het verwarmingssysteem met

de uiterste zorg spoelen; de
installatie moet kort voor de
ingebruikname worden
gespoeld.

Criteria Toelaatbare waarde Gevolgen in geval van niet-naleving  

PH-waarde 7 - 8 
Risico op corrosie van onderdelen van 
de warmtepomp en het verwarmings-
systeem. 

Waterhardheid < 14 dH 
Verhoogde afzetting van kalk

Kortere levensduur van de warmtepomp 

Chloride < 150 mg/l Corrosie van gelegeerde materialen 

Spoelen, vullen en ontluchten 
De verwarmingszijde moet gespoeld 
en gevuld worden. Het vulwater moet 
worden behandeld op basis van de 
geldende VDI 2035 normen.  

Het is belangrijk om de verwarmings-
installatie volledig te ontluchten om 
een goede werking van de warmte-
pomp niet te belemmeren. Het is 
daarom noodzakelijk om de installatie 
van een ontluchter te voorzien.  

De vuldruk van het expansievat moet 
in koude toestand de volgende 
waarde hebben: inlaatdruk MAG+ 0,2 
bar (expansiereserve). De voordruk 
van het expansievat moet worden 
aangepast aan de lokale 
omstandigheden (statische hoogte: 
1m = 0,1 bar). 

Het vullen moet volgens de 
DIN EN 1717 richtlijnen 
gebeuren.  

Waarschuwing: Let op de 
waterkwaliteit, VDI 2035.  



Inbedrijfstelling 

Sensorkarakteristieken 

T [°C] R[Ohm] T [°C] R[Ohm] T [°C] R[Ohm] 

-30.0 13034 0.0 2857 30.0 827 
-29.0 12324 1.0 2730 31.0 796 
-28.0 11657 2.0 2610 32.0 767 
-27.0 11031 3.0 2496 33.0 740 
-26.0 10442 4.0 2387 34.0 713 
-25.0 9889 5.0 2284 35.0 687 
-24.0 9369 6.0 2186 36.0 663 
-23.0 8880 7.0 2093 37.0 640 
-22.0 8420 8.0 2004 38.0 617 
-21.0 7986 9.0 1920 39.0 595 
-20.0 7578 10.0 1840 40.0 575 
-19.0 7193 11.0 1763 41.0 555 
-18.0 6831 12.0 1690 42.0 536 
-17.0 6489 13.0 1621 43.0 517 
-16.0 6166 14.0 1555 44.0 500 
-15.0 5861 15.0 1492 45.0 483 
-14.0 5574 16.0 1433 46.0 466 
-13.0 5303 17.0 1375 47.0 451 
-12.0 5046 18.0 1320 48.0 436 
-11.0 4804 19.0 1268 49.0 421 
-10.0 4574 20.0 1218 50.0 407 
-9.0 4358 21.0 1170 
-8.0 4152 22.0 1125 
-7.0 3958 23.0 1081 
-6.0 3774 24.0 1040 
-5.0 3600 25.0 1000 
-4.0 3435 26.0 962 
-3.0 3279 27.0 926 
-2.0 3131 28.0 892 
-1.0 2990 29.0 859 

Sensorkarakteristieken NTC 1k voor buitentemperatuursensor B9

T [°C] R[Ohm] T [°C] R[Ohm] T [°C] R[Ohm] 

-30.0 175203 50.0 3605 130.0 298 
-25.0 129289 55.0 2989 135.0 262 
-20.0 96360 60.0 2490 140.0 232 
-15.0 72502 65.0 2084 145.0 206 
-10.0 55047 70.0 1753 150.0 183 
-5.0 42158 75.0 1481 155.0 163 
0.0 32555 80.0 1256 160.0 145 
5.0 25339 85.0 1070 165.0 130 
10.0 19873 90.0 915 170.0 117 
15.0 15699 95.0 786 175.0 105 
20.0 12488 100.0 677 180.0 95 
25.0 10000 105.0 586 185.0 85 
30.0 8059 110.0 508 190.0 77 
35.0 6535 115.0 443 195.0 70 
40.0 5330 120.0 387 200.0 64 
45.0 4372 125.0 339 

Sensorkarakteristieken NTC10 k voor sensor B21, B71, B81, B85, B91 en B92

40 
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Onderhoud 

Reiniging 

Om een optimale werking te 
garanderen, wordt aangeraden om 
een onderhoudscontract af te 
sluiten.  

Dit product voldoet
aan de EU-richtlijn
2002/96/EC 

Onderhoud van de warmtepomp 
Het is belangrijk om de installatie 
schoon en in goede staat te houden. 
Bovendien moet aan de F-gassen en 
RLK voldaan worden voor controle 
van en werkzaamheden aan het 
koudecircuit. 

Met betrekking tot de energie is het 
nodig om in het geval van nieuwe 
gebouwen, de kenmerkende stooklijn 
door een specialist te laten 
optimaliseren tijdens de tweede 
winter na ingebruikname. Reden: 
tegen de tijd dat het eerste vocht is 
verdwenen, is een lager thermisch 
vermogen vereist.  

Het belangrijkste is verder het 
reinigen van de (water)filters, het 
controleren van de draaiuren en 
schakelingen en controleren van de 
bedrijfsfuncties (proefdraaien, 
temperatuurverschillen) en 
bijbehorende instellingen.

Het onderhoud van de AQUATOP S 
warmtepomp mag alleen worden 
uitgevoerd door technici met een 
specifieke opleiding. De uitgevoerde 
werkzaamheden aan de warmtepomp 
door niet bevoegde personen of 
bedrijven zorgen ervoor dat de 
garanties komen te vervallen.  
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Onderhoud 

Problemen oplossen 

Het onderzoeken en oplossen 
van defecten mag alleen wor-
den gedaan door technici met 
een specifieke opleiding.  

Interventies uitgevoerd door niet be-
voegde personen of bedrijven leiden 
tot verval van de garantie. 

Storing Oorzaak Opheffen, maatregelen 

12 TWW Laadtemp. WP te 
laag 

De regelaar slaat de drinkwatertemperatuur op,  
waarop de lading met de warmtepomp voor het  
laatst werd afgebroken, toen de warmtepomp de 
begrenzing voor hoge druk, heetgas of de  
maximale uitschakeltemperatuur heeft bereikt.  
Ligt de waarde onder de instelling "TWW  
laadtemp. WP minimum" (bedieningsregel 7092) 
verschijnt in de display het onderhoudssymbool  
en in bij de informatie de onderhoudsmelding: 

Deze storing kan niet worden gereset. Wanneer bij 
de volgende tapwatercyclus de minimum tapwater 
laadtemperatuur weer wordt  overschreden, wordt 
ook de melding opgeheven. Wordt deze echter weer 
niet bereikt, blijft de melding bestaan. 
1. Plaatsing van de B3-sensor controleren.
2. Te hoge instelwaarde voor tapwatertemperatuur
3. Laadwijze met B3 en B31 geactiveerd,

overzetten op slechts B3
4. Temperatuuroverdracht op tapwatersensor is

slecht, met klemveer/geleidingspasta voor
verbetering zorgen.

5. Warmtewisselaaroppervlak van de boiler te
gering.

106 Brontemperatuur te laag Brijn-Water WP
Te lage temperaturen BRON WP UIT 
(Parameter 2816, -8 °C)
A1 Geringe volumestroom

A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 

BWW slecht gevuld 
Instelling BWW niet in orde 
Afsluiter gesloten 
Pomp loopt niet 
BWW ondergedimensioneerd 
Sonde werd overbelast 

A1 

A2 
A3 
A4 
A5 

Capaciteit van de broncirculatiepomp 
controleren (∆T=3-4K) 
Bodemwarmtewisselaarsysteem ontluchten 
Inregelafsluiters instellen 
Afsluiter openen 
Thermorelais, fasen en relais controleren 

A6/7 Bedrijfsuren van de compressor sinds IBS 
controleren (verkeerde dimensionering of 
overbelasting, melding) 

106 Brontemperatuur te laag W-W WP
Terwijl de warmtepomp loopt en BRON WP
UIT lager is dan 3°C, wordt vorstbescherming
aangesproken.
A Sensor defect
B Te geringe grondwatervolumestroom

C Warmtewisselaar voor systeemscheiding 
vervuild of verkeerd gedimensioneerd 

A1 
B1 
B2 
B4 

B5 

C 

Sensor B92 op functie controleren 
Filter op vervuiling controleren 
Verdamper op vervuiling controleren 
Volumestroom van het bronsysteem of 
tussencircuit te klein, controle temperatuur-
verschil tussen BRON WP IN en UIT (∆T=3-4K)
Temperatuurverschil tussen secundaire en  
primaire kring controleren (∆T=2-3K), eventueel 
reinigen, pompinstellingen controleren. 
Bij aanwezige tussencircuit functioneren 
controleren (∆T), platenwisselaar op vervuiling 
controleren. 

107 Heetgas compressor Heetgastemperatuur (B81) te hoog 
A 
B 
C 

D 

Te weinig koudemiddel
Compressor lek 
Filterdroger vuil 

Systeemtemperatuur te hoog ingesteld 

A 
B 
C 

D 

Hoeveelheid koudemiddel controleren 
Compressor vervangen 
Temperatuurverschil tussen filterdrogeringang 
en -uitgang controleren (∆Tmax=3K)
In deze gevallen moet de koudetechnicus erbij 
worden geroepen. 
Systeemtemperatuurinstelling controleren. 
Stooklijn en tapwateremperatuur moet binnen 
het warmtepompbereik zijn.

146 Instelling sensor 
configuratie 

A Aangesloten sensors passen niet bij de 
ingegeven functie van de 

programmeerbare in- en uitgangen

A Sensorinstelling controleren 

A1 Geprogrammeerde functie op QX-uitgangen 
controleren 

A2 Installatieconfiguratie via controlenummers  
controleren 
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Problemen oplossen 

Storing Oorzaak Opheffen, maatregelen 

222 HD bij WP functie Werking op contact E10 op LOGON B WP61 
Hogedrukstoring bij functie van de warmtepomp 
Hogedruk-pressostaat in koude-circuit is gestart. 
Warmte kan niet worden afgegeven. 
A 
A1 
A2 

A3 

A4 

A5 

In verwarmingsbedrijf 
Niet goed functionerende doorstroming 
Afsluiter gesloten, terugslagkleppen 
sluiten (niet)

Verwarmings- of tapwatercirculatiepomp 
loopt niet. 
Veerbelaste by-pass ontbreekt of 
verkeerd  ingesteld 
Stooklijn te hoog ingesteld 

Wanneer zich een storing voordoet resp. een fout 
plaatst de module de betreffende eenheid in 
veiligheidspositie. 

A1   Controle doorstroming warm water (∆T=5-10K)
A2 Afsluiter openen. Terugslagkleppen en 3-weg-  
kleppen controleren 
A3 Pomp op functie controleren, weer in functie 
plaatsen eventueel pomp verwisselen. 
A4 Veerbelaste by-pass monteren. Instelprocedure 
herhalen.
A5 Verwarmingscurve lager zetten 
B Indien A kan worden uitgesloten, zou de 
hoeveelheid koudemiddel te hoog zijn. 
In dit geval moet de koudetechnicus worden 
ingeschakeld.

223 HD bij start HK Werking op contact E 10 op LOGON B WP61 
Hogedrukstoring bij start van de warmtepomp.
A Te koud water in systeem (onder 10 ºC) 

A Onder 10ºC in afgiftesysteem eerst met elektrisch 
element de temperatuur verhogen

224 HD bij start TWW Werkt via contact E10 op LOGON B WP61, 
hoge drukstoring bij TWW-functie start  
(tapwaterfunctie start) 
A 
B 

C 

D 
E 
F 

G 

Tapwater-laadpunt functioneert niet 
Driewegklep opent te langzaam of 
helemaal niet 
Waterhoeveelheid te klein 

Lucht in de installatie 
Afsluiter gesloten 
Warmtewisselaarsoppervlak in boiler 
te klein 

Sensor verkeerd / te diep in boiler 
gepositioneerd. 

A Pomp deblokkeren of vervangen 
B Driewegklep controleren, eventueel vervangen 

(Parameter 2802) 
C Temperatuurverschil tussen aanvoer- en retour 

controleren (∆T=5-8K) 
D Installatie ontluchten 
E Afsluiter openen, terugslagkleppen controleren 
F Benodigde warmtewisselaaroppervlak (in m2) 

= warmtevermogen WP bij 20ºC lucht en 50 ºC  
water x 0,3 bijv. 10 kW x 0,3=3,0 m2. Vermogen 
van de WP, de technische gegevens bij de  
betreffende brontemp. registreren. 

G Sensor goed monteren. Positie BW-sensor 
controleren. 

225 Lagedruk storing Lagedruk compressor 
Werkt via contact E9 bij LOGON B WP61. 
Energie van de bron te gering! 

LD-pressostaat in koudecircuit is geactiveerd. 
A Onvoldoende doorstroming van het 

broncircuit in de verdamper. 

B Lek in koudecircuit 

C 

D 

E 

F 

Pressostaat defect 

Filterdroger verstopt 

Expansieventiel defect of verstopt 

Verkeerde hoeveelheid koelvloeistof 

A 
A1 Broncirculatiepomp geblokkeerd, 
circulatiepomp weer activeren 
A11 Tot stilstand gekomen brijn in verdamper 
ontdooien (isolatie verwijderen, met föhn 
ontdooien of 1 dag laten staan) 
A2 Bij inhomogeen glycolmengsel kan het 

brijn in de verdamper voor een deel tot 
stilstand komen 

A21 Glycol en water beter vermengen 
B     Wanneer alle overige punten zijn gecontroleerd 

en wanneer de compressor direct, binnen enkele 
seconden na de start naar lagedrukstoring gaat, 
dan is er een lek in het koudecircuit. Oliesporen in 
het apparaat zijn nog een aanduiding voor een lek 
in het koudecircuit (olie niet verwarren met brijn) 
B1 Bij een lek in het koudecircuit moet de 
koudetechnicus worden geraadpleegd. 

C Schakelpunt controleren (pas op: afhankelijk 
van soort koudemiddel) 

D Temperatuur voor en na het filterdroger 
meten (∆T max =3K) 

E Expansieventiel instellen of eventueel 
vervangen (koudetechnicus raadplegen). 
Sensor controleren en isoleren. 

F Hoeveelheid koudemiddel controleren. In 
dit geval moet de koudetechnicus worden  
geraadpleegd. 
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Onderhoud 

Problemen oplossen 

Storing Oorzaak Opheffen, maatregelen 

229 Drukcontrole 
warmtebron 

Drukcontrole schakelt niet 
Werkt via contact E15 op LOGON B WP61 

A Druk in bronsysteem of tussencircuit 
te laag

A1 Druk bronsysteem/tussencircuit controleren met 
manometer (druk is minimaal 1 bar) 
A2 Functie druksensor controleren 
A3 Broncircuit bijvullen (let op: juiste mengsel 
gebruiken) 
A4 Expansievat controleren bij het navullen van het 
broncircuit (wanneer druk bij het vullen heel snel 
stijgt is mogelijk het expansievat defect)
A5 Wanneer zich dit meer keren voordoet, 
bronsysteem controleren op lekkage 
A6 Elektrische verbinding van de drukopnemer naar 
de regelaar controleren

230 Bronpomp overbelast Thermocontact van de bronpomp geactiveerd 
Werkt via contact E14 (EX2) bij LOGON B WP61 
A Pompuitval 
A1 Pomp geblokkeerd 

A2 Motorbescherming geactiveerd 

A3 Pomp defect 

Bij het optreden van een storing resp. een fout  
plaatst de module de betreffende eenheid in de 
veiligheidstoestand. 

A1 Blokkering pomp opheffen. Oorzaak voor 
blokkering opsporen 

A2 Controleren waarom motorbescherming is 
geactiveerd: 

A21 Stroomopname van de pomp controleren 
(Ampère) 

A22 Activeringswaarde van de motorbescherming 
controleren 

A23 Motorbescherming op defect controleren 
A3 Bij defecte pomp deze vervangen 

358 Softstarter Werkt via contact E25 (EX5) op LOGON B 
WP61 Softstarter zorgt voor een storing

- Overbelasting
- Oververhitting
- Faseomkering (draaiveld verkeerd)
- Faseverlies
- Fasesymmetrie
- Kortsluiting
- Manuele vergrendeling van de

softstarter

Reset bedieningsveld HMI uitvoeren en volgende 
punten controleren: 
1. Opnamestroom meten, startstroom via instellen
2. Dipschakelaarpositie op softstarter controleren
3. Elektrische aansluiting controleren
4. Rechtsdraaiveld instellen
5. Controle van de 3 ingangsfasen
6. Spanningsmeting van de 3 fasen
7. Kortsluiting opheffen
8. Bij onderbreking van de belasting moet een extra

relais worden gemonteerd, zie info onderbreking
belasting

Warmtepomp geblokkeerd Info over parameter 80067 WP 
1. Geblokkeerd, buitentemperatuur
2. Geblokkeerd, extern

Externe blokkering van de energievoorz- 
 ieningsonderneming (EVU) / van het 

elektriciteitsbedrijf (EW) ingangsspanning E6 
is weg. 

3 Geblokkeerd, ecofunctie. 

1. Buitentemperatuur te laag
2. EVU-/EW-blokkering geen storing, WP loopt

verder, wanneer de blokkeringstijd voorbij is.
Controle van het fasecontrolerelais op functie:
buiten de EVU blokkeringstijden moet groene
LED op fasecontrolerelais branden.

3. Zomerfunctie

226 Compressor 1 overbelast Werkt via contact E11 bij LOGON B WP61 
Overbelasting is geactiveerd.  
Alleen bij AQUATOP T28H-T43H 

A Oververhitting compressor 
A1 Te weinig koudemiddel 
A2 Fase-onderbreking  

A1 Hoeveelheid koudemiddel controleren 
A2 Alle 3 fasen controleren (wachten tot de 

wikkelingbescherming is afgekoeld, kan enige 
uren duren)  

228 Stromingscontrole 
waterbron 

Werkt via contact E15 (EX4) op LOGON B WP61 
A 
B 
C 
D 
E 

Afsluiters gesloten
Debietbewaking verkeerd ingesteld 
Circulatepomp bron defect 
Filter aan bronzijde verstopt/vervuild 
Warmtewisselaar tussencircuit 
verstopt/vervuild 

A Afsluiters openen 
B Debietbewaking controleren (bij lopende  

circulatiepomp schakelpunt controleren, terwijl 
de afsluiter langzaam gesloten/geopend wordt) 

C Controleren of circulatiepomp functioneert 
D Filter in het bronsysteem reinigen 
E Warmtewisselaar tussencircuit reinigen 



Productkaart ErP 

Productdetails overeenkomstig Richtlijn 2010/30 / EG 

AQUATOP®

Model S06 S08 S11 S14 S17 

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarmin g, W55/W35 

Gemiddelde klimaatomstandigheden A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ 

Koudere klimaatomstandigheden A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ 

Warmere klimaatomstandigheden A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ 

Nominale warmteafgifte van het aanvullend verwarmingstoestel 

Gemiddelde klimaatomstandigheden Prated [kW] 11 13 16 18 21 

Koudere klimaatomstandigheden Prated [kW] 11 13 16 18 21 

Warmere klimaatomstandigheden Prated [kW] 11 13 16 18 21 

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming, W55/W35 

Gemiddelde klimaatomstandigheden ηs  137/189 154/189 153/198 157/199 158/201 

Koudere klimaatomstandigheden ηs  142/195 160/191 158/202 162/201 164/203 

Warmere klimaatomstandigheden ηs  137/191 155/187 154/199 158/198 159/200 

Jaar lijks energieverbruik, , W55/W35 

Gemiddelde klimaatomstandigheden QHE  [kWh] 2983/2425 3749/3461 5046/4308 5981/5348 7605/6700 

Koudere klimaatomstandigheden QHE  [kWh] 3453/2812 4322/4086 5859/5050 6899/6318 8776/7901 

Warmere klimaatomstandigheden QHE  [kWh] 1931/1556 2408/2255 3252/2772 3834/3478 4872/4354 

Gelu idsvermogensniveau, LWA 

Binnen LWA  [dBA] 39 34 38 42 45 

Buiten LWA  [dBA] 

III III III III III 

Pakketten van ruimteverwarmingstoestellen 

I 137 154 153 157 158 

II Zonder warmwatertank 0.05 0.05 0.02 0 0 

II Met warmwatertank 0.02 0.02 0 0 0 

III 5.35 3.82 2.67 2.23 1.78 

IV 2.09 1.49 1.05 0.87 0.70 

V -5 -6 -5 -5 -6

VI 0 1 1 1 1 

De klasse van de temperatuurregelaar 
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Productinformatie ErP 

AQUATOP®

Model S06 S08 S11 S14 S17 

Lucht-water-warmtepomp Nee Nee Nee Nee Nee 

Water-water-warmtepomp Ja Ja Ja Ja Ja 

Brijn-water-warmtepomp Ja Ja Ja Ja Ja 

Lagetemperatuur-warmtepomp Ja Ja Ja Ja Ja 

Voorzien van een aanvullend verwarmingstoestel Ja Ja Ja Ja Ja 

Combinatieverwarmingstoestel met warmtepomp Nee Nee Nee Nee Nee 

Item Sym-
bool 

Een-
heid Waarde Waarde Waarde Waarde Waarde 

Nominale warmteafgifte Prated [kW] 6 8 10 13 16 

Opgegeven verwarmingsvermogen bij deellast, bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj, W45  

Tj = -7°C Pdh [kW] 5.6 7.9 10.4 12.9 16.4 

Tj = +2°C Pdh [kW] 5.8 8.5 10.7 13.7 17.4 

Tj = +12°C Pdh [kW] 6.1 8.9 11.1 14.5 18.4 

Tj = bivalente temperatuur Pdh [kW] 5.5 7.8 10.3 12.7 16.1 

Tj = uiterste bedrijfstemperatuur Pdh [kW] 5.5 7.8 10.3 12.7 16.1 

Bivalente temperatuur Tbiv [°C] -10 -10 -10 -10 -10

Cyclisch-intervalvermogen voor verwarming Pcych [kW] 5.5 7.8 10.3 12.7 16.1 

Verliescoëfficiënt Cdh 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Energieverbruik in andere standen dan de actieve modus 

Uit-stand Poff [kW] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Thermostaat-uit-stand PTO [kW] 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

Stand-by-stand PSB [kW] 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

Carterverwarmingstand PCK [kW] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Andere items 

Vermogensregeling 
Fisso Fisso Fisso Fisso Fisso 

Geluidsvermogensniveau, binnen/buiten LWA [dBA] 39 34 38 41 45 

Seizoensgebonden energie- efficiëntie voor ruim-
teverwarming ηs 163 172 176 178 179 

Informatie producten volgens Richtlijn 2009/125 / EG 
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Opgegeven prestatiecoëfficiënt  bij deellast, bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj, W45  

Tj= -7°C COPd 3.63 3.8 3.96 3.91 3.93 

Tj= +2°C COPd 4.33 4.60 4.62 4.72 4.74 

Tj= +12°C COPd 5.41 5.40 5.46 5.53 5.56 

Tj= temperatura bivalente COPd 3.58 3.62 3.78 3.72 3.74 

Tj= uiterste bedrijfstemperatuur COPd 3.58 3.62 3.78 3.72 3.74 

Cyclisch-intervalefficiëntie COP-
cyc 

3.49 3.62 3.78 3.72 3.74 

Uiterste bedrijfstemperatuur verwarmingswater WTOL [°C] 65 65 65 65 65 

Aanvullend verwarmingstoestel 

Nominale warmteafgifte Psup [kW] 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

Type energietoevoer Elektri-
sche 
stroom 

Elektri-
sche 
stroom 

Elektri-
sche 
stroom 

Elektri-
sche 
stroom 

Elektri-
sche 
stroom 

Voor water- of brijn-water-warmtepompen:
nominaal brijn- of waterdebiet bronzijde [m³/h] 1.2 1.7 2.3 2.8 3.5 

Productinformatie ErP 
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Conformiteitsverklaring 

CONFORMITEITSVERKLARING

De fabrikant: ELCOTHERM AG 
Adres: Via Industria 

CH-6710 Biasca 

verklaart dat de volgende producten:   

Brine-water en water-water Warmtepomp modellen: 

AQUATOP S06 
AQUATOP S08 
AQUATOP S11 
AQUATOP S14 
AQUATOP S17 

voldoen aan de volgende richtlijnen:  

EC richtlijnen 
2006/42/EG Machinerichtlijn  
97/23/EG  Richtlijn Drukapparatuur 
2006/95/EG Richtlijn Laagspanning  
2004/108/EG Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit 
2010/30/EG Richtlijn betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van  

andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van 
energiegerelateerde producten 

IEC Normen 
IEC 60335-2-40:2002 (ed. 4) + A1:2005 (inb. corr. 1:2006) + A2:2005 met 
IEC 60335-1:2001 (ed. 4) (inb. corr. 1:2002) + A1:2004 (inb. corr. 1:2005) + 
A2:2006 (inb. corr. 1:2006)  
IEC 62233:2005 (ed. 1) 

EN Normen 
EN 60335-2-40:2003 (inb. corr.:2006) + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 met 
EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 

Gedelegeerde Verordening 
811/2013 

DIN Normen 
DIN 8901  Refrigerating systems and heat pumps - Protection of soil, ground and surface water

- Safety and environmental requirements and testing

Biasca, 01/07/2015 ELCOTHERM AG -Branch Termogamma 
Directie 

R. Pergolini



Schema - Stand-alone, passief koelen, buffer en ketel
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Schema - Stand-alone, passief koelen, buffer en elektrisch element
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Schema - GBS, passief koelen, buffer en ketel
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Schema - GBS, passief koelen, buffer en elektrisch element
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Notities 
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Notities 
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Notities 
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Installateur:

TECHNECO Energiesystemen BV

Kleveringweg 9

2616 LZ Delft

Nederland

+31 (0)15 21 91 000

info@techneco.nl

www.techneco.nl
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