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 WAARSCHUWINGEN
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
• Als u de waarschuwingen negeert, kan dit schade aan de zwembadapparatuur of 

ernstig letsel, evenals de dood veroorzaken.
• Alleen een vakman op het gebied van de betreffende technische vakgebieden 

(elektriciteit, hydraulica of koeltechnieken) is bevoegd deze procedure 
uit te voeren. De vakkundige monteur die werkzaamheden aan het 
apparaat verricht, moet persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken/
dragen (zoals een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen, enz.) om 
het risico op letsel tijdens de werkzaamheden aan het apparaat zo veel 
mogelijk te beperken.  

• Controleer vóór iedere ingreep aan de machine of de stroom uitgeschakeld en 
vergrendeld is.

• Het apparaat is bedoeld voor een specifieke toepassing voor zwembaden en 
spa’s en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is 
ontworpen.

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen 
met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteit of gebrek aan ervaring 
en kennis, mits zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het gebruik van 
het apparaat en de gevaren begrijpen.

• Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
• Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden gedaan zonder 

toezicht.
• Het apparaat moet worden geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant en 

met respect voor de heersende normen. De installateur is verantwoordelijk voor 
het installeren van het apparaat en de naleving van de nationale regelgeving met 
betrekking tot de installatie. De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk worden 
gesteld wanneer de lokale installatienormen niet worden gerespecteerd.

• Voor alle andere tussenkomsten dan het eenvoudig gebruikersonderhoud zoals 
beschreven in deze handleiding, moet het product worden onderhouden door een 
vakman.

• Elke slechte installatie en/of verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige materiële 
schade of lichamelijke letsels (die tot de dood kunnen leiden). 

• Elk materiaal, zelfs port betaald en zonder verpakkingskosten, wordt op risico 
van de ontvanger verzonden. Indien hij schade veroorzaakt tijdens het transport 
constateert, moet hij dit schriftelijk op de leveringsbon vermelden (bevestiging 
binnen 48 uur per aangetekend schrijven aan de vervoerder). In het geval dat 
een apparaat koelmiddel bevat, en dit is omgevallen, moet dit schriftelijk aan de 
vervoerder worden gemeld.

• Bij storing van het apparaat niet proberen zelf het apparaat te repareren, maar 
contact opnemen met een gekwalificeerd installateur.

• Raadpleeg de garantievoorwaarden voor de gedetailleerde evenwichtsvoorwaarden 
van het toegelaten water voor de werking van het apparaat.

• Elke deactivering, verwijdering of ontwijking van een van de ingebouwde 
beveiligingselementen in het apparaat doet automatisch de garantie vervallen, 
evenals het gebruik van vervangende onderdelen afkomstig van een niet-
geautoriseerde derde fabrikant.

• Spuit geen insecticide of andere chemische producten (brandbaar of niet 
brandbaar) in de richting van het apparaat, dit kan de behuizing beschadigen en 
brand veroorzaken.

• De Zodiac®-apparaten van het type warmtepomp, filtratiepompen, en filters zijn 
compatibel met de meeste types van waterbehandelingsystemen.

• Raak de ventilator of bewegende delen niet aan en plaats geen voorwerpen of uw 
vingers in de buurt van de bewegende delen tijdens het gebruik van het apparaat. 
Bewegende onderdelen kunnen ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.
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WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT ELEKTRISCH APPARATEN
• De elektrische voeding van het apparaat moet worden beschermd door een speciale 

differentieellekzekering van 30 mA conform de normen van het installatieland.
• Gebruik geen verlengsnoer om het apparaat aan te sluiten; Sluit het apparaat 

rechtstreeks aan op een geschikt voedingcircuit.
• Als een stationair apparaat niet is uitgerust met een netsnoer en een stekker 

of met andere middelen voor het loskoppelen van het elektriciteitsnet met 
een contactscheiding van alle polen die volledige ontkoppeling bieden bij 
overspanningscategorie III-omstandigheden, moet in de instructies worden 
vermeld dat middelen voor het loskoppelen moet worden opgenomen in de vaste 
bedrading in overeenstemming met de bedradingsregels.

• Een geschikte stroombreker die voldoet aan alle lokale en nationale vereisten 
voor overspanningscategorie III en die alle polen van het voedingscircuit snijdt, 
moet in het voedingscircuit van het apparaat worden geïnstalleerd. Een dergelijke 
stroombreker is niet bij het apparaat meegeleverd en moet door de installateur 
worden verstrekt.

• Voor elke bewerking nagaan of:
 - De spanning, aangegeven op het kenplaatje van het apparaat overeenkomt met 
deze van het net, 
 - het voedingsnet geschikt is voor het gebruik van dit apparaat, en beschikt over 
een stopcontact met aarding. 
 - of de stekker (indien aanwezig) is aangepast aan het stopcontact.

• In geval van abnormale werking, of bij verspreiding van niet-gebruikelijke geuren 
door het apparaat, dit onmiddellijk uitschakelen, de stekker uit het stopcontact 
verwijderen en contact opnemen met een vakman.

• Voordat u toegang hebt tot het apparaat voor service of onderhoud, moet u 
ervoor zorgen dat het is uitgeschakeld en volledig is losgekoppeld van de voeding. 
Controleer bovendien of de prioriteit van de verwarming (indien van toepassing) is 
gedeactiveerd, en zorg ervoor dat alle andere apparatuur of accessoires die op het 
apparaat zijn aangesloten ook zijn losgekoppeld van het stroomcircuit.

• Een apparaat in bedrijf niet loskoppelen en  opnieuw aansluiten.
• Niet trekken aan de voedingskabel bij het loskoppelen.
• Indien de voedingskabel beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door de 

fabrikant, zijn servicedienst of een gekwalificeerd technicus, om de veiligheid te 
garanderen.

• Geen onderhoud of een servicebeurt uitvoeren aan het apparaat met vochtige 
handen of wanneer het apparaat vochtig is.

• Voordat u het apparaat op de voedingsbron aansluit, moet u ervoor zorgen dat het 
klemmenblok of het stopcontact waarmee het apparaat zal worden verbonden zich 
in goede staat bevindt en op geen enkele manier is beschadigd of gecorrodeerd.

• Voor elke component of subgeheel met een batterij: niet herladen, niet uit elkaar 
halen, en niet in het vuur gooien. Deze niet blootstellen aan hoge temperaturen of 
direct zonlicht.

• Ontkoppel het apparaat van het elektrische net bij onweerachtig weer om te 
voorkomen dat dit wordt beschadigd door de bliksem.

• Dompel het apparaat niet onder in water (met uitzondering van de schoonmaakrobots) 
of modder.

WAARSCHUWINGEN VOOR APPARATEN DIE EEN FLUORHOUDEND KOELMIDDEL 
BEVATTEN
• Het fluïdum R407C of R410A niet afblazen in de atmosfeer. Deze vloeistof is een 

gefluoreerd broeikasgas, dat valt onder het Protocol van Kyoto, met een potentiële 
bijdrage aan de globale opwarming (GWP) = 1975 voor R410A of 1653 voorR407C 
- (zie verordening over gefluoreerde broeikasgassen in de Europese Gemeenschap 
richtlijn EG 842/2006).

• Om te voldoen aan relevante milieu- en installatienormen en -voorschriften zoals, 
maar niet beperkt tot, het Franse decreet nr. 2015-1790 en/of de EU-verordening EU 
517/2014, moet het koelcircuit minimaal één keer per keer worden gecontroleerd 
op lekkage. Deze handeling moet worden uitgevoerd door een erkende specialist 
in koelapparatuur.een erkende koelingsspecialist.

NL
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De zwembadwarmtepompen die in dit document zijn geëvalueerd en getest, voldoen 
aan de geldende eisen van de volgende richtlijnen:

 -Laagspanningsrichtlijn (DESO), 2014/68/EU, Module D1 ;
 -Laagspanningsrichtlijn (DBT), 2014/35/EU ;
 -Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC), 2014/30/EU.

De apparaten hebben een beschermingsindex (IP) IPX4 of hoger. Raadpleeg het label 
met vermelding van de IP-classificatie van uw product.

Installatie en onderhoud
Het apparaat mag niet in de buurt van brandbare materialen , of luchtinlaatmond van 
een aangrenzend gebouw worden geïnstalleerd.
Bij sommige apparaten is het van essentieel belang beveiligingsroosters te installeren 
als het apparaat is geïnstalleerd in een gebied met ongecontroleerde toegang.
Tijdens de installatie-, reparatie- en onderhoudsfasen, is het verboden om de leidingen 
als opstap te gebruiken: onder deze belasting zouden de leidingen kunnen breken en 
zou de koelvloeistof ernstige brandwonden kunnen veroorzaken.
Tijdens de onderhoudsfase van het apparaat, dienen de samenstelling en de staat van 
de warmtegeleidende vloeistof gecontroleerd te worden en dienen eventuele sporen 
van koelvloeistof opgespoord te worden.
Tijdens de jaarlijkse controle dient in overeenstemming met de van kracht zijnde 
wetgeving de afdichting van het apparaat, de juiste aansluiting van de hoge en lage 
drukregelaars op het koelcircuit en de onderbreking van het elektrisch circuit in geval 
van activering gecontroleerd te worden.
Tijdens de onderhoudsfase dient men te controleren of er geen sporen zijn van corrosie 
of olievlekken rond de koelcomponenten. Voorafgaand aan welke werkzaamheden 
ook aan het koelcircuit, dient men het apparaat verplicht uit te schakelen en enkele 
minuten te wachten alvorens temperatuur- of drukmeters aan te brengen, omdat 
bepaalde onderdelen, zoals de compressor en de leidingen, temperaturen van meer 
dan 100°C kunnen bereiken en de hoge drukken ernstige brandwonden kunnen 
veroorzaken. 

Herstellingen
Alle soldeerwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door iemand die hiervoor 
gekwalificeerd is.
Voor de vervanging van de leidingen mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van 
koperen buizen overeenkomstig de norm NF EN 12735-1.
Detectie van lekken, testen onder druk:

 - nooit droge zuurstof of lucht gebruiken (gevaar voor brand of ontploffingen) 
 - gedehydreerde stikstof of een mengsel van stikstof en het op het typeplaatje 
aangegeven koelmiddel gebruiken.
 - de druk van de test aan de lage en hoge druk zijde mag niet hoger zijn dan 42 
bar (voor R410A), 20 bar en 15 bar (voor R407C) in het geval dat het apparaat is 
voorzien van de optie manometer.

Voor leidingen van het hogedrukcircuit uitgevoerd met een koperen buis van een 
diameter gelijk aan of meer dan 1’’5/8, dient een certificaat §2.1 overeenkomstig de 
norm NF EN 10204 aangevraagd te worden bij de leverancier en dat aan het technisch 
installatiedossier toegevoegd dient te worden.
De technische informatie met betrekking tot de veiligheidseisen van de verschillende 
toegepaste richtlijnen staan aangegeven op het typeplaatje. Al deze informatie dient 
geregistreerd te worden in de installatiehandleiding van het toestel die deel uit dient te 
maken van het technische installatiedossier: model, code, serienummer, max. en min. 
TS, PS, fabricatiejaar, CE-markering, adres van de fabrikant, koelvloeistof en gewicht, 
elektrische instellingen, thermodynamische en akoestische prestaties.

Recycling
Dit symbool betekent dat het toestel niet in de vuilbak mag worden gegooid. 
Dit moet selectief worden verwerkt voor  hergebruik, recyclage of herstelling. 
Als het apparaat mogelijk milieugevaarlijke stoffen bevat, dan moeten deze 
verwijderd of geneutraliseerd worden. Neem contact op met uw dealer voor de 
recyclagemogelijkheden.
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• Vóór het uitvoeren van om het even welke actie op het apparaat, is het noodzakelijk dat 
we kennis nemen van deze handleiding voor installatie en gebruik, evenals van het boekje 
"Garantie" dat is meegeleverd met het apparaat, om zo schade aan eigendommen, ernstige 
verwondingen of de dood, en de annulering van de garantie te voorkomen.

• Bewaar deze documenten voor toekomstig gebruik, en geef deze door, gedurende de 
levensduur van het apparaat.

• Het is verboden dit document te verspreiden of te wijzigen op welke wijze dan ook zonder 
toestemming van Zodiac®.

• Zodiac® is voortdurend bezig met de ontwikkeling van zijn producten om de kwaliteit te 
verbeteren, de informatie in dit document is derhalve onderhevig aan wijzigingen zonder 
voorafgaande kennisgeving. 

Tip: Om het contact met uw verkoper te vergemakkelijken
• Noteer de contactgegevens van uw verkoper om deze gemakkelijk te vinden en vul de productfiche in op 

de achterkant van de handleiding. Deze informatie is nodig bij het contact met uw verkoper.

NL
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❶ Installatie

  1.1  I  Keuze van de plaats

• Wanneer het apparaat wordt geïnstalleerd en beveiligd door een aardlekschakelaar met een 
maximale intensiteit van 30 mA moet deze worden geïnstalleerd ten minste 2 meter van de 
randen van het zwembad. 

• Als er geen aardlekschakelaar is geïnstalleerd met het apparaat, moet het op een minimale 
afstand van 3,5 meter van de randen van het zwembad worden geïnstalleerd.

• Til het apparaat niet op aan de behuizing: gebruik hijsbanden (niet meegeleverd, zie § “1.1.1 I  
Plaatsing van het apparaat”).

• Wees voorzichtig tijdens het hanteren van het apparaat. De verdamper (markering  § “5.3 I 
Afmetingen en markering”) kan gemakkelijk worden beschadigd.

•  De verdamper (markering  § «5.3 I Afmetingen en markering») kan scherpe 
randen vertonen die letsel kunnen veroorzaken. 
Om letsel te voorkomen, dient u beschermende handschoenen te dragen 
tijdens onderhoudswerkzaamheden waarbij contact met de verdamper kan 
plaatsvinden.

• Alleen een buitenopstelling is mogelijk: voorzie een vrije ruimte rondom het apparaat volgens het schema § “1.2 I  
Hydraulische aansluitingen” .

• Plaats het apparaat op zijn 6 trillingsdempers (geïntegreerd in de basis, in de hoogte verstelbaar), op een stabiel, 
stevig en horizontaal oppervlak, 

• Het oppervlak moet het gewicht van het apparaat kunnen dragen (belangrijk bij een installatie op een dak, balkon of 
een andere drager).  

: voorzijde
: achterzijde
: verbindingen 
: trillingsdempers

Basis van het apparaat gezien van benedenaf voor de locatie van de trillingdempers 
(MD4 / MD5 / MD7 / TD7-modellen)

Basis van het apparaat gezien van benedenaf voor de locatie van de trillingdempers 
(MD8 / TD8 / MD9 / TD9-modellen)
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Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden: 
• met het uitblazen in de richting van een permanente of tijdelijke hindernis (luifel, takken ...) op minder dan 5 meter. 
• binnen het bereik sproeiers, spuiten van water of modder (rekening houdend met de wind),
• vlakbij een hittebron, of ontvlambaar gas, 
• in de buurt van hogefrequentieapparatuur,
• op een plek waar deze kan lijden onder de ophoping van sneeuw.
• op een plaats waar deze kan worden overspoeld door condenswater geproduceerd door het apparaat tijdens het 

gebruik.

Tip: minimaliseren van mogelijke lawaai van de warmtepomp
• Niet installeren onder of in de richting van een raam. 
• Niet richten naar de buren. 
• Installeer dit in een open ruimte (geluidsgolven weerkaatsen op oppervlakken).
• Een akoestisch scherm rond de warmtepomp installeren, met respect voor de voorziene afstanden (zie 

schema § "1.2 I Hydraulische aansluitingen").
• Monteer 50 cm flexibele PVC-slang op de in- en uitgang van het water van de warmtepomp om de 

trillingen te dempen. 
• Verhoog de filtratietijd met 50% en activeer de "Silence"-modus. De warmtepomp zal langer werken met 

minder vermogen, maar bij een lager geluidsniveau. De "Silence"-modus is bijzonder geschikt om de 
watertemperatuur te handhaven zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.

1.1.1 Het apparaat instellen
• Gebruik hijsbanden (niet bijgeleverd) om de eenheid op te tillen om beschadiging tijdens de installatie te voorkomen.

 : Band

NL
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  1.2 I  Hydraulische aansluitingen
• De verbindingen worden uitgevoerd met PVC-buis Ø50, met behulp van de half-aansluitingen (zie § “5.1 I Beschrijving”) 

voorzien op het zwembadfiltercircuit na de filter en voor de waterbehandeling.
• De hydraulische aansluitrichting respecteren.
• Verplichte installatie van een bypass om werkzaamheden aan het apparaat te vergemakkelijken.

: inlaatklep water
: bypassklep
: uitlaatklep water
: regelklep waterinlaat 

(facultatief)
: regelklep wateruitlaat 

(facultatief)
: waterbehandeling

* minimale afstand

• Voor de condensafvoer, sluit een buis aan met binnen-Ø18 op de gegroefde elleboog die moet worden gemonteerd 
onder de sokkel van het apparaat.

• Het is mogelijk om de elleboog te oriënteren met 280° onder het apparaat.

Condensafvoerelleboog (onderaanzicht van het apparaat)

Tip: condensafvoer
Waarschuwing, uw apparaat kan meerdere liters water per dag afvoeren. Het wordt sterk aangeraden om 
de afvoer aan te sluiten op een geschikte waterafvoersysteem.  



8

  1.3 I Toegang tot de elektrische aansluitingsklemmen

Draai de 2 schroeven los Schuif de deur naar beneden

  1.4  I  Aansluitingen van de elektrische voeding

• Voor het uitvoeren van werkzaamheden in het apparaat, is het noodzakelijk om de 
stroomvoorziening te onderbreken, vanwege risico’s op elektrische schokken die kunnen 
leiden tot materiële schade, ernstig letsel of de dood.  

• Losse klemaansluitingen kunnen oververhitting van het klemmenbord veroorzaken, en de 
garantie doen vervallen.

• Alleen een gekwalificeerde en ervaren elektricien mag de bekabeling in het apparaat uitvoeren 
of de voedingskabel vervangen.

• De installateur moet, na indien nodig het raadplegen van de elektriciteitsleverancier, ervoor 
te zorgen dat de apparatuur goed is aangesloten op een elektriciteitsnet van minder dan 
0,095 Ohm impedantie.

• De elektrische voeding van de warmtepomp dient afkomstig te zijn van een inrichting met differentieelschakelaar en 
veiligheidsschakelaar (niet meegeleverd), die voldoen aan de van kracht zijnde normen en voorschriften van het land 
waar de installatie uitgevoerd wordt.

• Het apparaat is ontworpen voor aansluiting op een algemene voeding met neutraal regime TT of TN.S,
• Elektrische beveiliging: met stroomonderbreker (curve D, voor dimensie, zie tabel § “5.2 I  Technische kenmerken”), 

met een aangepaste differentiaalbeveiliging (stroomonderbreker of schakelaar).
• Een extra bescherming kan nodig zijn bij de installatie om bescherming tegen overspanning categorie II te verzekeren.
• De elektrische voeding moet overeenkomen met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
• De elektrische kabel moet geïsoleerd zijn van elk snijdend of warm element dat deze zou kunnen beschadigen of plat 

drukken.
• Het apparaat moet verplicht worden aangesloten op een geaard stopcontact.
• De elektrische leidingen moeten vast zijn.
• Gebruik de wartel voor doorgang van de voedingskabel in het apparaat.
• Gebruik een voedingskabel (type RO2V) geschikt voor gebruik buiten of ingraven (of voorzie de kabel van een 

beschermende buis) met uitwendige diameter tussen 9 en 18 mm. 
• Het wordt aanbevolen om de kabel 50 cm diep in te graven (85 cm onder een weg of pad), in een elektrische buis 

(rood geringd). 
• In het geval dat de ingegraven kabel een andere kabel of andere lijn passeert (gas, water,...), dient de afstand tussen 

beide groter dan 20 cm te zijn.
• Sluit het netsnoer aan op het klemmenblok met veer (zie § “1.4.1 I Bedrading op een veerklemmenblok”) in het 

apparaat.

NL
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L: fase 

N: neutraal

: aarding

L1 - L2 - L3: fase 

N: neutraal

: aarding

Aansluitklemmen voor monofasevoeding Klemmenbord voor driefasenvoeding

1.4.1 Bedrading op een klemmenblok met veer

• Trek aan de hendel tot het maximum en sluit vervolgens de kabel aan (zie afbeelding ❶).
• Zet de hendel terug in zijn oorspronkelijke positie (zie afbeelding ❷).

❶ ❷
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  1.5 I  Optionele aansluitingen

Optionele aansluitingen «Prioriteit verwarmen», «Bediening “aan/uit” op afstand»:
• Voor het uitvoeren van werkzaamheden in het apparaat, is het noodzakelijk om de 

stroomvoorziening te onderbreken, vanwege risico’s op elektrische schokken die kunnen 
leiden tot materiële schade, ernstig letsel of de dood.

• Alle onjuiste aansluitingen op de klemmen 1 tot 8 kunnen het apparaat beschadigen en de 
garantie doen vervallen. 

• De klemmen 1-8 zijn van de opties en mogen in geen geval worden gebruikt om direct andere 
apparatuur te voeden.

• Bij werkzaamheden op de klemmen 1 tot 8 bestaat het risico op een terugkeer van elektrische 
stroom, letsel, schade of overlijden.

• Gebruik kabels met minimum 2x0,75 mm² van het type RO2V, met een diameter tussen 8 en 
13 mm.

Alvorens verbindingen van opties uit te voeren: verwijder het deksel (boven de wartel) en installeer de meegeleverde 
wartel voor kabeldoorvoer in het apparaat.
De optiekabels en de voedingskabel moeten worden gescheiden (kans op interferentie) met een kraag in het apparaat 
direct na de wartels.

1.5.1 Optie "Prioriteit verwarming"
• Deze functie helpt om de temperatuur van het water constant te houden door deze te controleren op regelmatige 

tijdstippen (cyclus van minstens 5 minuten om de 120 minuten) met de filtratiepomp als slaaf. De filtratie wordt in 
werking gehouden als de zwembadtemperatuur lager is dan de gevraagde temperatuur.

• Voor de verbinding sluit u de filterklok aan op de klemmen 1 en 2 (droog contact zonder polariteit, maximale stroom 
8A).

1

2

1- 2: voeding van de spoel van de vermogencontactor van de filterpomp

: filterklok

: vermogencontactor (driepolig of tweepolig), die de motor van de filterpomp voedt

: onafhankelijk aansluitkabel voor functie "prioriteit verwarmen”

: klemmenbord warmtepomp

: zekering

1.5.2 Optie "Bediening “aan/uit” op afstand"
• Deze optie maakt het mogelijk om de functie van de knop "aan/uit" te bedienen door middel van een schakelaar of 

een domoticasysteem dat op afstand wordt geïnstalleerd.
• Voor de aansluiting, verwijder de shunt tussen de klemmen 7 en 8 en sluit de schakelaarkabel ter plaatse aan 

(potentiaalvrij contact, zonder polariteit 220-240V ~ 50Hz).

: klemmenbord warmtepomp

: schakelaar "aan/uit" op afstand

: onafhankelijke aansluitkabel

NL
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❷ Gebruik

  2.1 I  Werkingsprincipe

2.1.1 Algemene werking
Uw warmtepomp neemt de calorieën (warmte) op uit de lucht om het zwembadwater te verwarmen. Het 
opwarmingsproces van uw zwembad tot de gewenste temperatuur kan enkele dagen duren, omdat het afhankelijk is 
van de weersomstandigheden, het vermogen van uw warmtepomp en het verschil tussen de temperatuur van het water 
en de gewenste temperatuur. 
Hoe warmer en vochtiger de lucht, hoe efficiënter de warmtepomp zal zijn. De externe parameters voor een optimale 
werking zijn 27°C luchttemperatuur, 27°C watertemperatuur en 80% vochtigheid.

Tip: het verbeteren van het opwarmen en het onderhouden van de zwembadtemperatuur
• Anticipeer de ingebruikname van uw zwembad voldoende tijd voor het gebruik. 
• Om de temperatuur te doen stijgen, de circulatiepomp continu laten werken (24/24).
• Om de temperatuur gedurende het seizoen te behouden, overschakelen naar "automatische" circulatie 

gedurende minstens 12 uur/dag (hoe langer deze tijd is hoe langer de warmtepomp over een voldoende 
werkbereik voor verwarming zal beschikken).

• Bedek het zwembad met een afdekking (bubble cover, opklapbare bedekking...), om warmteverlies te 
voorkomen.

• De warmtepomp zal nog effectiever zijn als deze actief is tijdens de warmste uren van de dag.
• Houd de verdamper schoon.
• Stel de gewenste temperatuur in en laat de warmtepomp werken(de ingestelde waarde instellen op 

maximum zal het water niet sneller doen verwarmen).
• Schakel "Prioriteit verwarmen" in; de duur van de werking van de filterpomp en de warmtepomp zullen 

worden geregeld volgens de behoeften.

2.1.2 Werkmodi (standaard instellingen)

 : Buitenluchttemperatuur
 : Warmtepomp gestopt, buiten bedrijfsbereik 
 : Gedwongen “Boost” -modus
 : Mogelijkheid van selectie van de werkingsmodi "Boost" of "Silence"
 : Geforceerde stilstandmodus

* afhankelijk van het model, zie § «5.2 I Technische gegevens» op pagina 26.
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  2.2 I  Presentatie van de gebruikersinterface

• Voor vergrendelen of ontgrendelen van het toetsenbord, druk 3 seconden op  en .

2.2.1 Voorstelling van het scherm en de functietoetsen

Werkelijke watertemperatuur* 
*Geeft de gemeten temperatuur aan bij de laatste werking van de warmtepomp.

Knop «aan/uit»
Terug in de menu's

Regelknop voor de parameters
In-/uitschakelen "Silence"-modus

 Regelknop van de waarden

2.2.2 Beschrijving van het scherm

Symbool Benaming Vast Knipperend Uit

Waterdebiet Correct waterdebiet Waterdebiet te zwak of 
afwezig

Apparaat 
uitgeschakeld

Luchttemperatuur / Temperatuur lucht te 
laag of te hoog

Apparaat 
uitgeschakeld

Modus "koud" Modus "koud" 
geactiveerd / Modus "koud" 

gedeactiveerd

Modus «silence» Modus "silence" 
geactiveerd / Modus "silence" 

gedeactiveerd

Wi-Fi Wi-Fi verbonden Wi-Fi-koppeling wordt 
uitgevoerd Wifi niet verbonden

2.2.3 Beschrijving leds "apparaatstatus"

Led Apparaatstatus Betekenis

Groen vast OK De temperatuur is bereikt of werking in modus "warm"

Blauw vast OK Werking in modus "koud"

 
Rood vast Actuele storing Actuele storing, zie foutmelding op de interface en de betekenis (zie § 

“4.2 I  Weergave foutcode”)

Knipperend rood Gestopt
Apparaat gestopt na meer dan 4 storingen in één uur, vereist een 
handmatige herstart na het oplossen van de storing (zie § “4.2 I  
Weergave foutcode”)

Gedoofd Gestopt Het apparaat is uitgeschakeld of niet op de voeding aangesloten

NL
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  2.3 I  Indienststelling
• Zorg ervoor dat er zich geen werktuigen of andere vreemde voorwerpen in de machine bevinden,
• Het paneel voor de toegang tot het technische gedeelte (zie § "5.3 I Afmetingen en markering") moet zijn aangebracht,
• Plaats de kleppen als volgt: klep B wijd open, kleppen A, C, D en E gesloten

: inlaatklep water
: bypassklep
: uitlaatklep water
: regelklep waterinlaat (facultatief)
: regelklep wateruitlaat (facultatief)

• Een onjuiste bypassinstelling kan een storing van de warmtepomp veroorzaken.

• Het correct aanhalen van de hydraulische verbindingen nagaan, en controleren of er geen lekken zijn.
• De stabiliteit van het apparaat controleren.
• Start de watercirculatie (door het starten van de filtratie).
• Sluit geleidelijk klep B om de filterdruk met 150 g (0,150 bar) te verhogen,
• Open kleppen A, C en D volledig, en open vervolgens klep E voor de helft (opgehoopte lucht in de condensor van de 

warmtepomp en het filtercircuit wordt afgelaten). Als de kleppen D en E afwezig zijn, open A volledig en klep C voor 
de helft.

• Koppel de elektriciteit van de warmtepomp aan.

• De warmtepomp staat op stand-by 

• Druk gedurende 2 seconden op :  (verschillende programmaversies volgens het apparaat) wordt 

gedurende 4 seconden weergegeven, waarna de laatst gemeten watertemperatuur wordt weergegeven  .
Deze waarde varieert volgens de laatst gemeten temperatuur tijdens de laatste aansluiting.

Als het waterdebiet nul was tijdens de laatste verbinding, geeft het display het volgende weer  .

• Regel de gewenste waarde van de temperatuur (genoemd ‘ingestelde waarde’) (zie § “2.4.2 Regeling van de ingestelde 
waarde van de temperatuur”).

Na de stappen van het inwerking stellen van uw warmtepomp: 
•  Stop tijdelijk de watercirculatie (door het stoppen van het filteren of het sluiten van de klep B of C) om te controleren 

of het apparaat stopt na enkele seconden (door het activeren van de debietregelaar).
• Verlaag de ingestelde temperatuur zodat deze onder de watertemperatuur valt om te controleren dat de warmtepomp 

en de werking stopt, 
• Schakel de warmtepomp uit door 2 seconden op   te drukken en controleer of deze correct stopt..
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  2.4 I  Gebruikersfuncties

2.4.1 Vergrendelen / ontgrendelen van het toetsenbord

Voor vergrendelen of ontgrendelen van het toetsenbord, druk 3 seconden op  en :  of .

2.4.2 Regeling van de ingestelde waarde van de temperatuur

• Druk op  of : De ingestelde temperatuur wordt knipperend weergegeven, 
• Druk op  om de temperatuur met 0,5ºC te laten stijgen, 
• Druk op  om de temperatuur met 0,5ºC te laten dalen.
• Druk op  om de gewenste temperatuur te valideren.
• De terugkeer naar het hoofdscherm gebeurt automatisch na 3 seconden van inactiviteit op het toetsenbord of door 

kort te drukken op .
Wanneer het zwembad de gewenste temperatuur heeft bereikt, zal de warmtepomp automatisch stoppen.
* Maximale ingestelde temperatuur = 32ºC
** Minimale ingestelde temperatuur= 15ºC

Zolang de ingestelde temperatuur niet is bevestigd door op  te drukken, wordt deze niet opgeslagen 
als de interface terugkeert naar het startscherm (automatische terugkeer na 3 seconden zonder 
toetsenbordactiviteit of door een korte druk op ).

2.4.3 Activering/deactivering van de “silence”-modus
De "silence"-modus reduceert het geluidsniveau van de warmtepomp.
Het toestel zal langer werken met minder vermogen, maar met een lager geluidsniveau.

Er zijn 2 manieren om de "silence"-modus te activeren:

1ste methode

• Druk kort op de knop , het symbool  zal oplichten.

2de methode

• Druk lange op  

• Druk op   of  om weer te geven: .

• Druk kort op  ,het symbool  zal aangaan.

• De terugkeer naar het hoofdscherm gebeurt automatisch na 60 seconden van inactiviteit op het toetsenbord of door 

kort te drukken op .

Om de "Silence"-modus uit te schakelen, herhaal de bewerking, het symbool  zal doven.

2.4.4 Activering/deactivering van de “Koude”-modus
Activering van de “Koude”-modus maakt de automatische omkering van de machinecyclus mogelijk om het zwembadwater 
te koelen wanneer het de ingestelde temperatuur met meer dan 2ºC overschrijdt.

Om de "Koude"-modus te activeren:

• Druk lange op 

• Druk op  of  om weer te geven: 

• Druk kort op , het symbool  zal aangaan.

• De terugkeer naar het hoofdscherm gebeurt automatisch na 60 seconden van inactiviteit op het toetsenbord of door 

kort te drukken op .

Om de "koude/verkoelings"-modus uit te schakelen, herhaal de bewerking, het symbool  zal doven.

De “Koude”-modus staat handmatige activering van koeling niet toe. Voor een onmiddellijke inschakeling 
activeert u de «Koud»-modus en keert u vervolgens terug naar het hoofdscherm en verlaagt u de ingestelde 
temperatuur met minstens 2 graden onder de gemeten watertemperatuur.

NL
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  2.5 I  Verbinding met de iAquaLink™-app

De Z400 iQ-warmtepomp kan op afstand worden bediend vanaf een smartphone of tablet via de iAquaLink™-app die 
beschikbaar is op iOS- en Android-systemen. 

Vóór de installati e van het programma te starten, verifi eer het volgende:
• Het gebruik van een smartphone of tablet uitgerust met Wi-Fi.
• Gebruik een Wi-Fi-netwerk met een sterk signaal voor aansluiti ng op de warmtepomp.
• Het bij de hand hebben van het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk.

❶. Download de iAquaLink™-app in de App Store (iOS) of in de Google Play Store (Android) en maak een iAquaLink™-
account aan (ga naar de volgende stap als de app al is geïnstalleerd).

❷. Open de app en voeg de warmtepomp toe aan de apparatenlijst volgens de stappen beschreven op de 
smartphone of tablet.

• Blijf voor de eerste stap (koppeling) in de buurt van het apparaat.
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❸ Onderhoud

  3.1 I  Overwintering

•  Hoewel het apparaat het hele jaar door kan worden gebruikt, in het geval dat het gedurende 
de wintermaanden niet zal worden gebruikt, is een correcte overwintering noodzakelijk om 
schade aan de condensor te voorkomen. Schade als gevolg van het niet-winterklaar maken 
van het apparaat wanneer de unit niet in gebruik is, wordt niet gedekt door de garantie.

• Om schade aan het apparaat door condensatie te voorkomen: het apparaat afdekken met de 
overwinteringshoes (het apparaat niet hermetisch afdekken).

• Stel de regelaar in "slaapstand" door te drukken op  gedurende 2 seconden en schakel de elektrische voeding uit, 
• Open klep B,
• Sluit de kleppen A en C en open de kleppen D en E (indien aanwezig), 
• Zorg dat er in de warmtepomp geen watercirculatie plaatsvindt, 
• Laat het water van de condensor af (bevriezingsrisico) door de twee aansluitingen van ingang en uitgang aan de 

achterkant van de warmtepomp los te draaien, 
• Voor een volledige overwintering van het zwembad (volledig uitschakelen van het filtersysteem, het aflaten van het 

filtratiecircuit, leegmaken van het zwembad): draai de twee verbindingen met één slag vast om de penetratie van 
vreemde voorwerpen in de condensor te voorkomen, 

• In het geval van een overwintering van alleen de warmtepomp (enkel uitschakeling van de verwarming, de continue 
filtratie blijft in werking): de twee aansluitingen niet terug vastschroeven maar vervangen door 2 doppen (meegeleverd) 
op de in- en uitgangen van het condensorwater.

• Het wordt aanbevolen om een micro geventileerde hoes voor overwintering (meegeleverd) over de warmtepomp 
aan te brengen.

  3.2 I  Onderhoud

• We bevelen een algemeen onderhoud van het apparaat aan ten minste eenmaal per jaar om 
de werking van het apparaat te controleren, om de prestaties te handhaven en om mogelijk 
storingen te voorkomen. Deze werkzaamheden vallen ten laste van de gebruiker en ze moeten 
worden uitgevoerd door een bevoegd technicus.

• Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat, is het noodzakelijk om 
de stroomvoorziening te onderbreken, vanwege risico's op elektrische schokken die kunnen 
leiden tot materiële schade, ernstig letsel of de dood.

3.2.1 Onderhoud uit te voeren door de gebruiker

• Zorg er voor dat er geen vreemde lichamen het ventilatorrooster belemmeren.
• Reinig de verdamper (zie voor locatie § “5.3 I  Afmetingen en markering”) met behulp van een borstel met soepele 

haren en een zachte waternevel (trek de stekker uit). Buig de metalen vinnen niet om, en reinig de condensaftapleiding 
om onzuiverheden die zouden kunnen leiden tot verstoppingen te verwijderen.

• Gebruik geen hogedrukwaterstraal. Niet sproeien met regenwater, zout water of mineralenrijk water.
• De buitenkant van het apparaat met een oplosmiddelvrij product schoonmaken; een speciale reinigingskit "PAC NET" 

is beschikbaar in de Zodiac-catalogus, als accessoire, en is voorzien voor dit doel (zie § «5.1 I”5.1 I Beschrijving”).

3.2.2 Onderhoud uit te voeren door een gekwalificeerde technicus
• Controleer de goede werking van de gebruikersinterface.
• Controleer de correcte condensafvoer tijdens de werking van het apparaat.
• Controleer de veiligheidsorganen.
• Controleer het verbinden van de metaalmassa's met de aarding.
• Controleer de aanspanning en de aansluitingen van de elektrische kabels en de netheid van de elektrische kast.

NL
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❹ Probleemoplossing

• Wij verzoeken u voordat u contact opneemt met uw dealer eenvoudige controles uit te voeren 
in geval van storing aan de hand van de volgende tabellen. 

• Als het probleem aanhoudt, neem contact op met uw verkoper.

• : Acties voorbehouden aan een gekwalificeerde monteur

  4.1 I  Gedrag van het apparaat

Het apparaat 
begint niet 
onmiddellijk op te 
warmen

• Bij het opstarten van het apparaat blijven er 2 minuten 'pauze' voordat dit zich in werking 
stelt.

• Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, stopt de warmtepomp met het verwarmen: 
de temperatuur van het water is hoger dan of gelijk aan de gewenste temperatuur.

• Wanneer het waterdebiet nul of onvoldoende is, zal de warmtepomp stoppen: controleer of het 
water correct stroomt in de warmtepomp (zie § “2.2 I  Presentatie van de gebruikersinterface”) 
en dat de hydraulische aansluitingen correct zijn uitgevoerd.

• De warmtepomp stopt wanneer de buitentemperatuur lager is dan -12ºC.
• Het is mogelijk dat de warmtepomp een defect heeft gedetecteerd (zie § “4.2 I  Weergave 

foutcode”). 
• Als deze punten zijn gecontroleerd en het probleem aanhoudt: neem contact op met uw 

verkoper.

Het apparaat loost 
water 

• Dit wordt vaak condenswater genoemd. Dit water is het vocht in de lucht dat condenseert bij 
contact met sommige koud organen in de warmtepomp, met name op de verdamper. Hoe 
vochtiger de buitenlucht is, hoe meer condens uw warmtepomp produceert (uw apparaat 
kan meerdere liters water per dag afvoeren). Dit water wordt opgevangen door de sokkel van 
de warmtepomp en via de condensaatafvoerelleboog afgevoerd (zie §  “1.2 I  Hydraulische 
aansluitingen”). 

• Om te controleren of het water niet afkomstig is van een lek in het zwembadcircuit op 
de warmtepomp, stop de warmtepomp en start de filterpomp zodat het water door de 
warmtepomp stroomt. Als het water blijft lekken via de condensafvoer is er een lek in de 
warmtepomp, neem dan contact op met uw verkoper.

De verdamper 
wordt omgeven 
door ijs

• Uw warmtepomp zal binnenkort met een ontdooicyclus beginnen om het ijs te doen smelten.
• Als uw warmtepomp de verdamper niet kan doen ontdooien, zal deze vanzelf stoppen, dit 

betekent dat de buitentemperatuur te laag is (lager dan -12ºC).

Het apparaat 
"rookt"

• De machine bevindt zich bij het einde van de ontdooicyclus, water passeert door het rooster 
in gasvormige toestand.

• Als uw warmtepomp zich niet in een ontdooicyclus bevindt, is dit niet normaal. De 
warmtepomp onmiddellijk uitschakelen en loskoppelen, neem contact op met uw verkoper.

Het apparaat werkt 
niet

•  Als er niets op scherm wordt weergegeven, controleer dan de voedingsspanning en 
zekering F2.

• Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, stopt de warmtepomp met het verwarmen: 
de temperatuur van het water is hoger dan of gelijk aan de gewenste temperatuur.

• Wanneer het waterdebiet nul of onvoldoende is, zal de warmtepomp stoppen: controleer 
of het water correct stroomt in de warmtepomp (zie § “2.2 I  Presentatie van de 
gebruikersinterface”).

• De warmtepomp stopt wanneer de buitentemperatuur lager is dan  -12 °C.
• Het is mogelijk dat de warmtepomp een defect heeft gedetecteerd (zie § “4.2 I  Weergave 

foutcode”). 

Het apparaat 
werkt, maar de 
watertemperatuur 
stijgt niet

• Controleer dat de automatische watervulregelaar (zie schema § “2.3 I Inbedrijfstelling”) niet 
in de open stand wordt geblokkeerd. Dit zou een continue toevoer van koud water in het 
zwembad veroorzaken, en zou de temperatuurstijging beletten.

• Er is te veel warmteverlies, installeer een geïsoleerde bedekking op uw zwembad.
• De warmtepomp kan niet genoeg calorieën opnemen omdat de verdamper vuil is. Reinig deze 

om diens prestaties te recupereren (zie § “3.2 I  Onderhoud”).
• Controleer of de externe omgeving de goede werking van de warmtepomp niet in het gedrang 

brengt (zie § “❶ Installatie”).

•  Controleer of de warmtepomp goed gedimensioneerd is voor het zwembad en diens 
omgeving.

De ventilator 
draait, maar 
de compressor 
stopt van tijd tot 
tijd zonder een 
foutmelding

• Als de buitentemperatuur laag is, zal de warmtepomp, bij normale werking, ontdooicycli 
uitvoeren.

• De warmtepomp kan niet genoeg calorieën opnemen omdat de verdamper vuil is. Reinig deze 
om diens prestaties te recupereren (zie § “3.2 I  Onderhoud”).

Het apparaat 
doet de 
stroomonderbreker 
uitslaan

• Controleer of de stroomonderbreker correct gedimensioneerd is en dat de doorsnede van 
de gebruikte kabel aangepast is (zie § “5.2 I  Technische kenmerken”).

•  De voedingsspanning is te laag, neem contact op met uw elektriciteitsleverancier.
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  4.2 I  Weergave foutcode

Weergave Mogelijke oorzaken Oplossingen Uitschakeling

Bescherming van de 
warmtewisselaar in in 
modus “verfrissen”

Temperatuur sensor ST4 
te laag

Wacht tot de buitentemperatuur 
stijgt Automatisch

Storing temperatuur 
verdamper hoog in 
modus “verfrissen”

Temperatuursonde 
ST3 hoger dan 60 °C of 
vervuilde verdamper

Maak de condensor schoon, als 
de storing aanhoudt, raadpleeg 
dan een erkend technicus

Automatisch als de 
temperatuursensor ST3 
lager is dan 45 °C

Storing in de 
volgorde van de 
fasen (uitsluitend op 
driefasige modellen)

Kabelaansluiting op het 
klembord van het apparaat 
is incorrect

Keer de fasen om op 
het klembord (apparaat 
losgekoppeld) Door de elektriciteit uit te 

schakelen of door een druk 
op knop 

De volgorde van de fasen 
laten wijzigen door de 
elektriciteitsleverancier

Neem contact op met uw 
elektriciteitsleverancier, om 
te zien of de wijziging werd 
toegepast op uw installatie.Tijdelijke stroomuitval van 

een of meerdere fasen

Storing lage druk 
koelcircuit

Druk storing in het 
lagedrukcircuit (als storing 
blijft na eliminatie)

Laat een erkend technicus 
tussenkomen

• Led “rood vast” = 
automatisch

• Led “rood knipperend” = 
druk op 

Storing lage druk 
koelcircuit

Wisselaar vervuild  Maak de warmtewisselaar 
schoon met water

• Led “rood vast” = 
automatisch

• Led “rood knipperend” = 
druk op 

Verkeerd waterdebiet
 Het debiet verhogen met 

behulp van de bypass, controleer 
of de zwembadfilter niet verstopt 
is

Emulsie van lucht en water 
in het apparaat  Controleer het hydraulische 

circuit van het zwembad
Geblokkeerde 
debietregelaar  Controleer de debietregelaar

Storing temperatuur 
perszijde compressor

Temperatuur perszijde 
compressor te hoog

Laat een erkend technicus 
tussenkomen

• Led “rood vast” = 
automatisch

• Led “rood knipperend” = 
druk op 

Storing ST2-sensor 
wateringang

Sensor buiten werking of 
niet aangesloten  Sluit de sensor aan of 

vervang deze

Door het onderbreken van 
de elektrische voeding of 
automatisch als de storing 
verdwijnt

Storing ST2-sensor 
vloeistoflijn

Sensor buiten werking of 
niet aangesloten  Sluit de sensor aan of 

vervang deze

Door het onderbreken van 
de elektrische voeding of 
automatisch als de storing 
verdwijnt

Storing ST3-sensor 
ontdooiing

Sensor buiten werking of 
niet aangesloten  Sluit de sensor aan of 

vervang deze

Door het onderbreken van 
de elektrische voeding of 
automatisch als de storing 
verdwijnt

Storing ST2-sensor 
luchtinlaat

Sensor buiten werking of 
niet aangesloten  Sluit de sensor aan of 

vervang deze

Door het onderbreken van 
de elektrische voeding of 
automatisch als de storing 
verdwijnt

Storing ST5-sensor 
perszijde compressor

Sensor buiten werking of 
niet aangesloten

 Sluit de sensor aan of 
vervang deze

Door het onderbreken van 
de elektrische voeding of 
automatisch als de storing 
verdwijnt

NL
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Communicatiefout 
tussen het 
bedieningspaneel en 
de displaykaart

Slechte verbinding tussen 
de kaarten

 Controleer de connectoren 
van de verbindingskabel tussen 
de kaarten • Led “rood vast” = 

automatisch
• Led “rood knipperend” = 

druk op 
Storing stroomuitval 
kaarten

 Controleer de voeding van 
de kaarten

Kaarten werken niet  Vervang de kaarten

Condensorbeveiliging 
in «Koud»-modus

Sensortemperatuur ST1 te 
laag

Wacht tot de watertemperatuur 
stijgt of schakel over naar de 
«Warm»--modus

Automatisch

  4.3 I Oplichten leds op de elektronische kaart

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5
Geen fout
Apparaat gestopt
Geen fout
Apparaat  in 
werking

Fout 01

Fout 02

Fout 03

Fout 04

Fout 05

Fout 06

Fout 07

Fout 08

Fout 09

Fout 10

Fout 11

Fout 12

Fout 13

 : led aan
 : led knipperend

Leeg: led uit
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  4.4 I  Elektrische schema's
4.4.1 Z400 iQ MD4 - MD5 - MD7

NL
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4.4.2 Z400 iQ MD8
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4.4.3 Z400 iQ MD9

NL
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4.4.4 Z400 iQ TD7 - TD8 - TD9
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Symbool Benaming
A1 Elektronische stuurkaart

MMI Elektronische kaart (scherm)
LED Elektronische kaart led
C1 Condensorventilator
C2 Condensor tweede snelheid
C3 Condensor-compressor
J1 Debietregelaar
R1 Contactor pomp
R2 Contactor compressor
R3 Contactor ventilatormotor
ST1 Sensor regeling waterdebiet
ST2 Antivriessensor
ST3 Ontdooiingssensor
ST4 Sensor vloeistoftemperatuur
ST5 Temperatuursensor perszijde
LP Lagedrukpressostaat
HP Hogedrukpressostaat

REV VALV Omkeerklep
EXP VALVE Elektronische ontspanner

M1 Ventilatormotor
M2 Compressormotor

HEATER Antivriesweerstand (condensor)
FAN HEATER Weerstand convector

TP1 Klem
TP2 Klem

F1 - F2 Zekering
V1 - V2 Varistor

V4 Gasontladingsbuis
RED Rood
BLK Zwart
VLT Paars
BLU Blauw
WHT Wit

GRN/YEL Groen-Geel
YEL Geel
BRN Bruin
PNK Roze
ORG Oranje

NL
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❺ Kenmerken

  5.1 I Beschrijving

           *           *      
* In de verpakkingsdoos van het apparaat

  

A Z400 iQ

B Overwinteringsdop (x2) 

C Te kleven verbinding Ø50 (x2)

D Hoes voor overwintering

Prioriteit verwarming

E PAC NET
(schoonmaakmiddel)

: geleverd 

: beschikbaar als accessoire 



26

  5.2 I  Technische kenmerken

Z400 iQ MD4 MD5 MD7 TD7 MD8 TD8 MD9 TD9

Werkingstemperaturen lucht van -12 tot 40 °C van -12 tot 38 °C van -12 tot 35 °C
water van 10 tot 32 ºC

Ontdooien door geforceerde ventilatie T°C lucht > à 10 °C
Ontdooien door cyclusinversie T°C lucht < à 10 °C

Spanning 230V / 1 / 50 Hz
400V 
/ 3 / 

50 Hz

230V 
/ 1 / 

50 Hz

400V 
/ 3 / 

50 Hz

230V 
/ 1 / 

50 Hz

400V 
/ 3 / 

50 Hz
Aanvaardbare spanningsvariatie ± 10 %
Vervuilingsklasse I
Vervuilingsgraad 2
Overspanningscategorie II
Nominale opgenomen stroomsterkte A 6,9 10,2 13,4 6,7 17 6,8 19,4 8,2
Maximaal stroomverbruik A 10 15 19 8 28 10 32 12

Minimale doorsnede van de kabel* mm² 3 x 2,5 5 x 2,5 3 x 6 5 x 2,5 3 x 6 5 x 2,5
3G2,5 5G2,5 3G6 5G2,5 3G6 5G2,5

Testdruk bar 3
Werkdruk bar 1,5
Drukval mCE 1,4 1,5 1,5 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1
Gemiddeld waterdebiet m³/u 4 5 6 7 8

Geluidsdruk Boost 64 65 66 68 64 65 64 66
Silence 61 63 63 66 61 62 62 63

Maximale impedantiewaarde (Zmax) Ohm 0,056 0,040 N/A 0,056 N/A 0,056 N/A 0,056
Benaderend gewicht kg 70 71 90 94 105 105 110 110
*Waarden ter informatie voor een maximum lengte van 20 meter (berekeningsbasis: NFC 15-100) moeten worden gecontroleerd en aangepast aan de 
installatieomstandigheden en de normen van het land van installatie.

• Maximale werkdruk van het koelcircuit: 4.2 MPa / 42 bar
• Minimale werkdruk van het koelcircuit: 0.05 MPa / 0.5 bar
• Maximale werkdruk van het watercircuit: 0.3 MPa / 3 bar
• Minimale werkdruk van het watercircuit: 0.05 MPa / 0.5 bar

  5.3 I  Afmetingen en markering

Z400 iQ MD4 MD5 MD7 TD7 MD8 TD8 MD9 TD9
A* 1030 1145
B* 450 480
C* 479 509
D* 880 1027

*Totale afmetingen in mm.

Voorzijde Zijkant Achterzijde
: Basis
: Voorpaneel
: Rooster
: Gebruiksinterface
: Leds apparaatstatus

: Zijpaneel
: Technische 

toegangsdeur

: Technische toegangsdeur 
: Waterinlaat zwembad Ø1’’ 1/2
: Wateruitgang zwembad Ø1’’ 1/2
: Verdamper
: Wartel
: Achterpaneel

NL



ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.
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Votre revendeur 
Your retailer 

Modèle appareil 
Appliance model

Numéro de série 
Serial number

Pour plus d’informations, enregistrement produit et support client :  
For more information, product registration and customer support:  

www.zodiac.com


