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WAARSCHUWINGEN
• Als u de waarschuwingen negeert, kan dit schade aan de zwembadapparatuur of ernsti g letsel, evenals de dood veroorzaken.
• Het toestel is ontworpen voor een specifi eke toepassing voor het zwembad, en mag niet worden gebruikt voor andere 

doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.
• Het is erg belangrijk dat het apparaat wordt bediend door bevoegde personen die hiertoe fysiek en mentaal in staat zijn en 

die op voorhand de gebruiksinstructi es hebben ontvangen. Personen die niet aan deze criteria voldoen, mogen het toestel 
niet benaderen om blootstelling aan gevaarlijke onderdelen te vermijden.

• Houd het toestel buiten het bereik van kinderen.
• De installati e van het toestel moet worden uitgevoerd door een erkend technicus, volgens de instructi es van de fabrikant en 

de geldende plaatselijke normen. De installateur is verantwoordelijk voor het installeren van het apparaat en de naleving 
van de nati onale regelgeving met betrekking tot de installati e. De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld 
wanneer de lokale installati enormen niet worden gerespecteerd.

• Elke slechte installati e en/of verkeerd gebruik kan leiden tot ernsti ge 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 schade 
veroorzaakt ti jdens het transport wordt geconstateerd, moet dit schrift elijk op de leveringsbon worden vermeld (bevesti ging 
binnen 48 uur per aangetekend schrijven aan de vervoerder). In het geval van een apparaat met koelmiddel, en het apparaat 
werd omgekeerd, dit laten aantekenen door de vervoerder.

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

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

• Het verwijderen of overbruggen van een van de veiligheidsvoorzieningen leidt automati sch tot de opheffi  ng van de garanti e, 
net als het gebruik van vervangingsonderdelen die niet door onze magazijnen zijn geleverd.

• Spuit geen insecti cide of andere chemische stof (brandbare of niet-brandbare) in het apparaat, deze kunnen de behuizing 
beschadigen en brand veroorzaken.

• De apparaten van het type warmtepomp, fi ltrati epompen, en fi lters zijn compati bel met alle types van waterbehandeling.
• Bij apparaten van het type warmtepomp of luchtontvochti gers, de venti lator ti jdens het gebruik niet aanraken of een object 

of vingers invoeren doorheen het rooster. Deze draait bij hoge snelheid en kan ernsti g letsel of de dood veroorzaken.
• De elektrische voeding van het apparaat moet worden beschermd door een speciale diff erenti eellekzekering van 30 mA 

conform de normen van het installati eland.
• Er moet een loskoppelingssysteem worden voorzien om de voeding van alle polen volledig te snijden in de 

overspanningscategorie III op de bedrading.
• 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 geuren door het apparaat, dit onmiddellijk uitschakelen, de stekker 
uit het stopcontact verwijderen en contact opnemen met een vakman.

• Maak vóór het uitvoeren van werkzaamheden aan het apparaat dat het spanningvrij is en buiten bedrijf is gesteld, evenals 
alle andere apparatuur die er op is aangesloten, en dat de prioriteit verwarming (indien van toepassing) is uitgeschakeld.

• Een apparaat in bedrijf niet loskoppelen en  opnieuw aansluiten.
• Niet trekken aan de voedingskabel bij het loskoppelen.
• Raak elektrische elementen niet aan met natt e handen.
• Reinig het klemmenbord of het stopcontact vóór het aansluiten.
• Voor elke component of subgeheel met een batt erij: niet herladen, niet uit elkaar halen, en niet in het vuur gooien. Niet 

blootstellen aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
• Ontkoppel bij onweerachti g weer het apparaat om te voorkomen dat dit wordt beschadigd door de bliksem.
• Dompel het apparaat niet onder in water (met uitzondering van de schoonmaakrobots) of modder.
• Het fl uïdum R407C of R410A niet afb lazen in de atmosfeer. Deze vloeistof is een gefl uoreerd broeikasgas, dat valt onder het 

Protocol van Kyoto, met een potenti ële bijdrage aan de globale opwarming (GWP) = 1975 voor R410A of 1653 voorR407C - 
(zie verordening over gefl uoreerde broeikasgassen in de Europese Gemeenschap richtlijn EG 842/2006).

• Volgens het Frans decreet nr 2007-737 moet als het apparaat meer dan 2 kg koudemiddelgas (zie typeplaatje) bevat een 
lektest van het koelsysteem periodiek één keer per jaar worden uitgevoerd . Deze handeling moet worden uitgevoerd door 
een erkende koelingsspecialist.

Aanvullende aanbevelingen gerelateerd met de Richtlijn voor Drukwerktuigen (PED-97/23/EG)
Installati e en onderhoud
Het apparaat mag niet in de buurt van brandbare materialen , of luchti nlaatmond van een aangrenzend gebouw worden geïnstalleerd.
Voor sommige apparaten is het verplicht om het accessoire beschermende rooster te gebruiken als de installati e zich bevindt op 
een plaats waarvan de toegang niet is gereglementeerd. Tijdens de installati e-, reparati e- en onderhoudsfasen, is het verboden 
om de leidingen als opstap te gebruiken: onder deze belasti ng zouden de leidingen kunnen breken en zou de koelvloeistof ernsti ge 
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 afdichti ng van het apparaat, de juiste 
aansluiti ng van de hoge en lage drukregelaars op het koelcircuit en de onderbreking van het elektrisch circuit in geval van acti vering 
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 ernsti ge brandwonden kunnen 
veroorzaken. 
Herstellingen
Soldeerwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door erkende soldeerspecialisten. Voor de vervanging van de leidingen mag 
uitsluitend gebruik gemaakt worden van koperen buizen overeenkomsti g de norm NF EN 12735-1.
Detecti e van lekken, testen onder druk:
 -gebruik nooit droge zuurstof of lucht, gevaar voor brand of ontploffi  ngen, 
 -gebruik gedehydreerde sti kstof of een mengsel van sti kstof en het op het typeplaatje aangegeven koelmiddel, 
 -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 opti e manometer.

Voor leidingen van het hogedrukcircuit uitgevoerd met een koperen buis van een diameter gelijk aan of meer dan 1’’5/8, dient een 
certi fi caat §2.1 overeenkomsti g de norm NF EN 10204 aangevraagd te worden bij de leverancier en dat aan het technisch installati edossier 
toegevoegd dient te worden. De technische informati e met betrekking tot de veiligheidseisen van de verschillende toegepaste 
richtlijnen staan aangegeven op het typeplaatje. Al deze informati e dient geregistreerd te worden in de installati ehandleiding van het 
toestel die deel uit dient te maken van het technische installati edossier: model, code, serienummer, max. en min. TS, PS, fabricati ejaar, 
CE-markering, adres van de fabrikant, koelvloeistof en gewicht, elektrische instellingen, thermodynamische en akoesti sche prestati es.
Recycling

Dit symbool geeft  aan dat het apparaat niet bij het afval mag worden weggegooid. Het moet apart worden ingezameld voor 
hergebruik, recycling of voor herwinning. Als het apparaat mogelijk milieugevaarlijke stoff en bevat, dan zullen deze verwijderd 
of geneutraliseerd worden.
Neem contact op met uw dealer over het te volgen recyclingprogramma.
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• Vóór het uitvoeren van om het even welke acti e op het apparaat, is het noodzakelijk dat 
we kennis nemen van deze handleiding voor installati e en gebruik, evenals van het boekje 
"Waarschuwingen en garanti e" dat is meegeleverd met het apparaat, om zo schade aan 
eigendommen, ernsti ge verwondingen of de dood, en de annulering van de garanti e te 
voorkomen.

• Bewaar deze documenten voor toekomsti g 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 informati e 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 productf iche in op 

de achterkant van de handleiding. Deze informati e is nodig bij het contact met uw verkoper.
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 ❶ Installati e

1.1  I  Keuze van de plaats

• Het apparaat moet op een minimale afstand van de rand van het zwembad worden geplaatst. 
Deze afstand wordt bepaald door de elektrische voorschrift en die gelden in het land van 
installati e.

• Til het apparaat niet op aan de carrosserie, pak het vast aan de sokkel. 

• Voorzie bij buitenopstelling een vrije ruimte rondom het apparaat (zie § “1.2  I  Hydraulische aansluiti ngen”).
• In het geval van binneninstallati e, moet het apparaat worden uitgerust met de kit technisch lokaal.
• Plaats het apparaat op zijn 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 installati e op een dak, balkon of 

een andere drager).  

Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden: 
• met het uitblazen in de richti ng van een permanente of ti jdelijke hindernis (luifel, takken ...) op minder dan 5 meter. 
• binnen het bereik sproeiers, spuiten van water of modder (rekening houdend met de wind),
• vlakbij een hitt ebron, of ontvlambaar gas, 
• in de buurt van hogefrequenti eapparatuur,
• 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 ti jdens het 

gebruik. 

Tip: minimaliseren van mogelijke lawaai van de warmtepomp
• Niet installeren onder of in de richti ng van een raam. 
• Niet richten naar de buren. 
• Installeren in een open ruimte (geluidsgolven weerkaatsen op oppervlakken). 
• Installeer een akoesti sch scherm rond de warmtepomp, met respect voor de voorziene afstanden.
• Monteer 50cm fl exibele PVC-slang op de in- en uitgang van het water van de warmtepomp (blokkeren 

trillingen). 
• Verhoog de fi ltrati eti jd met 50% en acti veer de "Eco Silence"-modus. De warmtepomp zal langer werken 

met minder vermogen, maar bij een lager geluidsniveau en met een verbeterde COP (energiebesparing). 
Gebruik de modus "Eco Silence" enkel om de gewenste temperatuur te handhaven.

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

Beschrijving”)voorzien op het zwembadfi ltercircuit na het fi lter en voor de waterbehandeling.
• De hydraulische aansluitrichti ng respecteren.
• Verplichte installati e van een bypass om werkzaamheden aan het apparaat te vergemakkelijken.

: waterinlaatklep

 : bypassklep

: wateruitlaatklep

 : regelklep waterinlaat 
(opti oneel)

 : regelklep wateruitlaat 
(opti oneel)

: waterbehandeling

* minimale afstand

Aansluiti ng op een standaard fi ltercircuit

• Voor de condensafvoer, sluit een buis met binnendiameter Ø18 aan op de gegroefde elleboog onder de sokkel van 
het apparaat.

Oriëntati e van de condensafvoer

Tip: condensafvoer
Waarschuwing, uw apparaat kan meerdere liters water per dag afvoeren. Het wordt ten zeerste aanbevolen 
dat u een verbinding naar het riool aanlegt.  
Het is raadzaam om het apparaat iets naar achteren te kantelen (met de verstelbare trillingdempers) voor 
een betere afvoer van het condenswater.
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 1.3  I  Aansluiti ngen van de elektrische voeding

• Onderbreek de stroomvoorziening niet wanneer het apparaat in werking is. In het geval van 
een stroomstoring, wacht een minuut voordat u opnieuw inschakelt.

• Er moet een loskoppelingssysteem worden voorzien om de voeding van alle polen volledig te 
snijden in de overspanningscategorie III op de bedrading.

•  Slecht aangespannen klemmen kunnen aanleiding geven tot oververhitti  ng van het 
klemmenbord, wat de garanti e doet vervallen.

• 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, ernsti g letsel of de dood. 

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

2 x korte 
schroeven

6 x lange 
schroeven

3 x kleine 
schroeven

Toegang tot de technische ruimte

• De elektrische voeding van de warmtepomp dient afk omsti g te zijn van een inrichti ng met diff erenti eelschakelaar en 
veiligheidsschakelaar (niet meegeleverd), die voldoen aan de van kracht zijnde normen en voorschrift en van het land 
waar de installati e uitgevoerd wordt.

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

een speciaal diff erenti eel beschermingssysteem 30 mA (stroomonderbreker of schakelaar).
• Een extra bescherming kan nodig zijn bij de installati e 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 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 (H07RN-F) 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 ingraven kabel een andere kabel of andere lijn passeert (gas, water,...), dient de afstand tussen 

beide groter dan 20 cm te zijn.
• Sluit de voedingskabel aan op het klemmenbord in het apparaat. Op de driefasemodellen moet er geen fasevolgorde 

worden gerespecteerd.

L: fase 

N: neutraal

 : aarding

L1-L2-L3 : fase 

N: neutraal

 : aarding

Enkelfasig klemmenbord Driefasig klemmenbord
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 1.4  I  Opti onele aansluiti ngen

Opti onele aansluiti ngen «Prioriteit verwarmen», «Bediening “aan/uit” op afstand» en «Alarm»:
• Alle onjuiste aansluiti ngen op de klemmen 1 tot 12 kunnen het apparaat beschadigen en de 

garanti e doen vervallen. 
• In geen geval direct de klemmen 11-12 aansluiten op de motor van de fi lterpomp.
• Bij werkzaamheden op de klemmen 1 tot 12 bestaat het risico op een terugkeer van elektrische 

stroom, letsel, schade of overlijden.
• Gebruik kabels met minimum 2x0,75mm² van het type H07RN-F, met een diameter tussen 8 

en 13 mm.
• Gebruik de wartel voor doorgang van de kabels in het apparaat. De opti ekabels en de 

voedingskabel moeten worden gescheiden (kans op interferenti e)met een kraag in het 
apparaat direct na de wartels.

1.4.1 Opti e "Afstandsbediening"
• Deze opti e maakt het mogelijk om het bedieningspaneel van het apparaat van op afstand te bedienen. Gebruik 

hiervoor de kit afstandsbediening beschikbaar als accessoire (plasti c cover + metalen beugel + verlengkabel RJ11/
RJ45).

• Zie voor de aansluiti ng de instructi es bij de kit meegeleverd.

1.4.2 Opti e "Prioriteit verwarming"
• Deze functi e helpt om de temperatuur van het water constant te houden door deze te controleren op regelmati ge 

ti jdsti ppen (cyclus van minstens 5 minuten om de 120 minuten) met de fi ltrati epomp als slaaf. De fi ltrati e wordt in 
werking gehouden als de zwembadtemperatuur lager is dan de gevraagde temperatuur.

• Voor de verbinding sluit u de fi lterklok aan op de klemmen 11 en 12 (droog contact zonder polariteit, maximale 
stroom 8A).

• De functi e "Prioriteit verwarmen" is standaard ingeschakeld, om deze uit te schakelen, zet de parameter P50 op 0 (zie 
§ “4.3  I  Aanvullende menu’s”

1

2

1- 2: voeding van de spoel van de vermogencontactor van de fi lterpomp
: fi lterklok
: vermogencontactor (driepolig of tweepolig), die de motor van de fi lterpomp 

voedt
: onafh ankelijk aansluitkabel voor functi e "prioriteit verwarmen"
: klemmenbord warmtepomp
: zekering

1.4.3 Opti e "Bediening “aan/uit” op afstand"
• Deze opti e maakt het mogelijk om de functi e van de knop "aan/uit" te bedienen door middel van een schakelaar die 

op afstand wordt geïnstalleerd.
• Voor de aansluiti ng, verwijder de shunt tussen de klemmen 9 en 10 en sluit de schakelaarkabel ter plaatse aan 

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

: klemmenbord warmtepomp

: schakelaar "aan/uit" op afstand

: onafh ankelijke aansluitkabel

1.4.4 Opti e "Alarm"
• Deze opti e maakt de aansluiti ng van een relais op het alarmcontact mogelijk voor het signaleren van een storing op 

afstand.
• Voor de aansluiti ng, sluit de kabels aan op de klemmen 1 en 2 (220-240V 2A maximaal wanneer het alarm acti ef is, 

droog contact).

: klemmenbord warmtepomp

: relais alarmcontact

: onafh ankelijke aansluitkabel

: zekering
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❷ Gebruik

 2.1  I  Werkingsprincipe
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 afh ankelijk is 
van de weersomstandigheden, het vermogen van uw warmtepomp en het verschil tussen de temperatuur van het water 
en de gewenste temperatuur. 
De warmtepomp is ideaal voor het onderhouden van de temperatuur.
Hoe warmer en vochti ger de lucht is arm, hoe effi  ciënter uw warmtepomp zal zijn. De externe parameters voor een 
opti male werking zijn 27ºC luchtt emperatuur, 27ºC watertemperatuur en 80% luchtvochti gheid.

Tip: het verbeteren van het opwarmen en het onderhouden van de zwembadtemperatuur
• Anti cipeer de ingebruikname van uw zwembad voldoende ti jd voor het gebruik. 
• Om de temperatuur te laten sti jgen, zet de watercirculati e in conti nu (24/24) in de "Boost"-modus.
• Om de temperatuur gedurende het seizoen te behouden, overschakelen naar "automati sche" circulati e 

gedurende minstens 12 uur/dag (hoe langer deze ti jd is hoe langer het apparaat over een voldoende 
werkbereik voor verwarming zal beschikken) in de modus «Smart» of «Eco Silence».

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

• Haal profi jt uit een periode met milde buitentemperaturen (gemiddeld > 10ºC 's nachts), dit zal het nog 
effi  ciënter zijn als deze werkt ti jdens de warmste uren van de dag.

• Houd de verdamper schoon.
• Stel de gewenste temperatuur in en laat de warmtepomp werken.
• Schakel "Prioriteit verwarmen" in, de duur van de werking van de fi lterpomp en de warmtepomp zullen 

worden geregeld volgens de behoeft en.

 2.2  I  Presentati e van de gebruikersinterface

Knop "aan/uit" (druk 3 seconden)

Selecti eknop en toegang tot het menu

Knop retour/uitgang

    Regelknop van de waarden

Indicatorlampje "Power" Vast = apparaat ingeschakeld

Indicatorlampje "Alert" Knipperend = alarmmelding op het scherm of een werkingsstoring

Schermtype Display Inhoud

Startscherm 
(4 seconden)

Model

Soft wareversie van de elektronische kaarten 
A1 = besturingskaart 
A2 = displaykaart
(Aantal gegeven ter informati e)

Beginscherm

Datum
Werkingsmodus

Ingestelde temperatuur

Temperatuur waterinlaat

Toestand warmtepomp

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

: waterinlaatklep

 : bypassklep

: wateruitlaatklep

 : regelklep waterinlaat (opti oneel)

 : regelklep wateruitlaat (opti oneel)

• 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.
• Controleer de stabiliteit van het apparaat.
• Zet de waterstroom in werking.
• Sluit geleidelijk klep B om de fi lterdruk met 150 g (0,150 bar) te verhogen,
• Volledig open kleppen A, C en D, en vervolgens klep E voor de helft  open (opgehoopte lucht in de condensor van de 

warmtepomp en het fi ltercircuit 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.

• Als de warmtepomp in stand-by staat, druk 3 seconden op . Het opstartscherm verschijnt gedurende 4 seconden, 
daarna verschijnt het startscherm, en start een ti mer voor 2 minuten.

• Regel de gewenste waarde van de temperatuur (genaamd ingestelde waarde).

Na de stappen van het inwerking stellen van uw warmtepomp: 
•  Stop ti jdelijk de watercirculati e (door het stoppen van het fi lteren of het sluiten van de klep A of C) om te controleren 

of het apparaat stopt na enkele seconden (door het acti veren 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 3 seconden op  te drukken en controleer of deze correct stopt.
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 2.4  I  Gebruikersfuncti es

2.4.1 Regeling van de ingestelde waarde van de temperatuur

• Druk op  om de temperatuur met 0,5ºC te laten sti jgen, 

• Druk op  om de temperatuur met 0,5ºC te laten dalen.
Wanneer het zwembad de gewenste temperatuur heeft  bereikt, zal de warmtepomp automati sch stoppen.

2.4.2 Gebruik van de verschillende werkingsmodi
Deze warmtepomp heeft  3 werkingsmodi: 

Werkingsmodus

W
er

ks
ne

lh
ei

d
W

er
ki

ng
sv

er
m

og
en

V1
100%

Smart

Boost

V2
75%

Eco Silence
V3

50%

Doelstelling
Zuiniger en sti llere werking.

Intelligente 
temperatuurregeling, geen 

interventi e nodig om de modus 
te wijzigen

Doet snel de temperatuur 
sti jgen tot de gewenste 

temperatuur.
Past automati sch het vermogen aan op basis van de behoeft e.

Wanneer 
gebruikt

Aanhouden van de temperatuur
Indienststelling van het 

zwembad
Weinig behoeft e aan 

verwarming en een sti lle 
werking verkiezen

Verlangen niet te moeten 
tussenkomen in de werking van 

het apparaat

2.4.3 Vergrendelen / ontgrendelen van het toetsenbord

3 seconden lang drukken op  en :   of .

NL
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 2.5  I  Voorstelling van het menu

Om toegang te krijgen tot het menu, druk op .

Om te navigeren tussen menu's en waarden te wijzigen druk op  of 

Om een keuze te bevesti gen druk op .

Om terug te gaan in de menu's druk op 

Selecteer de interfacetaal

Stel de huidige dag en het uur in

Kies de 
werkingsmodus 
van het 
apparaat

Voor een snellere temperatuursti jging
Voor een opti male werking
Voor een zuinige en sti lle werking
Defi nieer de werkingsperiodes en 
werkingsmodi (voor dagelijkse of 
wekelijkse werkingsperiodes)

Functi e water verversen geacti veerd

Afl ezing van de aanwezigheid van waterdebiet 
 of 

Pas het debiet aan met behulp van de klep E (of C als er geen klep E is). Wacht 
in deze aanpassingsfase een paar minuten na elke wisseling van de kleppositi e 
opdat het evenwicht zich in het apparaat zou kunnen herstellen.

Facultati ef Regel het displaycontrast 

Tip: programmeer de werkingsperiodes op correcte wijze
Als u een programmering voor 24 uur per dag wil maken, begin dan de eerste werkingsperiode bij 00 u en 
eindig de laatste op 24 u: 

De warmtepomp zal niet werken ti jdens de werkingsperiodes die niet-zijn ingegeven.
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❸ Onderhoud

 3.1  I  Overwintering

•  De overwintering is verplicht, om breuk van de condensor door bevriezing te voorkomen. 
Deze situati e wordt niet gedekt door de garanti e.

• Om schade aan het apparaat door condensati e te voorkomen, dit niet hermeti sch afdekken. 
Een hoes voor overwintering is meegeleverd.

• Stel de regelaar in "slaapstand" door te drukken op 3 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 watercirculati e plaatsvindt, 
• Laat het water van de condensor af (bevriezingsrisico) door de twee aansluiti ngen van ingang en uitgang aan de 

achterkant van de warmtepomp los te draaien, 
• Voor een volledige overwintering van het zwembad (volledig uitschakelen van het fi ltersysteem, het afl aten van het 

fi ltrati ecircuit, leegmaken van het zwembad): draai de twee verbindingen met één slag vast om de penetrati e van 
vreemde voorwerpen in de condensor te voorkomen, 

• In het geval van een overwintering van alleen de warmtepomp (enkel uitschakeling van de verwarming, de conti nue 
fi ltrati e blijft  in werking): de twee aansluiti ngen niet terug vastschroeven maar vervangen door 2 doppen (meegeleverd) 
op de in- en uitgangen van het condensorwater.

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

 3.2  I  Onderhoud

• Onderbreek de stroomvoorziening niet wanneer het apparaat in werking is.
• In het geval van een stroomstoring, wacht een minuut voordat u opnieuw inschakelt.
• Een algemeen onderhoud van het toestel minstens één keer per jaar wordt aangeraden, 

om het goed functi oneren van het toestel te controleren en de prestati es op peil te houden 
evenals ter voorkoming van bepaalde storingen. Deze handelingen vallen ten laste van de 
gebruiker, en moeten worden uitgevoerd door een gekwalifi ceerd technicus.

3.2.1 Onderhoud uit te voeren door de gebruiker

• Zorg er voor dat er geen vreemde lichamen het venti latorrooster belemmeren.
• Reinig de verdamper (zie voor locati e § “5.3  I  Afmeti ngen 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 condensaft apleiding 
om onzuiverheden die zouden kunnen leiden tot verstoppingen te verwijderen.

• Zorg ervoor dat de venti lati eopening van de elektrische kast schoon zijn.
• Gebruik geen hogedrukwaterstraal. Niet sproeien met regenwater, zout water of mineralenrijk water.
• Maak de buitenkant van het apparaat schoon, maar gebruik geen product op basis van oplosmiddelen. Wij bieden u 

in opti e een specifi eke reinigingskit aan: PAC NET, zie § “5.1  I  Beschrijving”.

3.2.2 Onderhoud uit te voeren door een gekwalifi ceerde technicus
• Controleer de goede werking van de gebruikersinterface.
• Controleer de correcte condensafvoer ti jdens de werking van het apparaat.
• Controleer de veiligheidsorganen.
• Controleer het verbinden van de metaalmassa's met de aarding.
• Controleer de aanspanning en de aansluiti ngen 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.

• 

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

 : Acti es enkel voor gekwalifi ceerde technici

 4.1  I  Gedrag van het apparaat

Het apparaat 
begint niet 
onmiddellijk op 
te warmen

• Bij het opstarten van het apparaat blijven er 30 seconden '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 § “2.5  I  Voorstelling van het menu”) en dat de 
hydraulische aansluiti ngen 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 koudeorganen in de warmtepomp, met name op de verdamper. Hoe 
vochti ger de buitenlucht is, hoe meer condens uw warmtepomp produceert (uw apparaat kan 
meerdere liters water per dag afvoeren). Dit water wordt opgevangen door de basis van de 
warmtepomp en door de gaten afgevoerd. 

• Om te controleren of het water niet afk omsti g is van een lek in het zwembadcircuit op de 
warmtepomp, stop de warmtepomp en start de fi lterpomp 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"

• Dit kan gebeuren ti jdens de ontdooicyclus, het water is dan omgezet in damp.
• 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 
F1.

• 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 § “2.5  I  Voorstelling van het menu”).

• 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 het apparaat zich in een lege werkingsperiode bevindt, desacti veer dan de 

modus"werkingsperiode " om de manuele werking te starten, of wijzig de programmering van 
de werkingsperioden.

Het apparaat 
werkt, maar 
de water-
temperatuur 
sti jgt niet

• De werkingsmodus is niet krachti g genoeg (apparaat in modus "Eco Silence" of "Smart"), wijzig de 
modus naar "Boost" en zet de fi ltrati e manueel op 24/24 gedurende het opwarmen.

• Het is mogelijk dat de warmtepomp een defect heeft  gedetecteerd (zie § “4.2  I  Weergave 
foutcode”). 

• Controleer dat de automati sche vulklep niet in de open stand wordt geblokkeerd. Dit zou een 
conti nue toevoer van koud water in het zwembad veroorzaken, en zou de temperatuursti jging 
belett en.

• Er is te veel warmteverlies omdat de lucht koud is, installeer een geïsoleerde bedekking op uw 
zwembad.

• De warmtepomp kan niet genoeg calorieën opnemen, omdat de verdamper vuil is. Reinig deze 
om diens prestati es 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 Installati e”).

• 

brengt (zie § “❶ Installati e”).

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

De venti lator 
draait, maar 
de compressor 
stopt van 
ti jd tot ti jd 
zonder een 
foutmelding

• Als de buitentemperatuur laag is, zal de warmtepomp ontdooicycli uitvoeren.
• De warmtepomp kan niet genoeg calorieën opnemen, omdat de verdamper vuil is. Reinig deze 

om diens prestati es te recupereren (zie § “3.2  I  Onderhoud”).

Het apparaat 
doet de 
stroomonder-
breker uitslaan

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

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

Display Mogelijke oorzaken Oplossingen Uitschakeling

Fout 01

Communicati efout 
tussen het 
bedieningspaneel 
en de displaykaart

Slechte verbinding tussen de A1- 
en A2-kaarten

 Controleer de RJ11- en RJ45-
connectoren van de verbindingskabel 
tussen de kaarten

Automati sch 
(indien minder dan 
4 fouten per uur) 

of drukken op Stroomuitval kaarten  Controleer de voeding van de 
kaarten

Kaarten werken niet  Vervang de kaarten Automati sch

Fout 02

Oververhitti  ng van 
de elektronische 
kaart

Verstopping van de lamellen op 
het achterpaneel van de machine

Reinig het achterpaneel. Als de 
storing aanhoudt, raadpleeg dan een 
erkend technicus

Automati sch 
(indien minder dan 
4 fouten per uur) 

of drukken op Slechte werking van de venti lator  Vervang de venti latormotor

Fout 03 

Automati sche 
bescherming tegen 
de instabiliteit van 
het elektriciteitsnet

Overspanning van het 
elektriciteitsnet, of 
onderbrekingen of te lage 
spanning op het net

 Controleer de kwaliteit van het 
elektriciteitsnet Automati sch 

(indien minder dan 
4 fouten per uur) 

of drukken op 
Slechte aardverbinding  Controleer de juiste aansluiti ng 

van de aardingskabels

Slechte werking van de kaart A1  Vervang A1-kaart

Fout 05

Fout op de 
venti latormotor

Venti latormotor is uitgeschakeld
 Controleer de connector van 

de venti latormotor. Als de storing 
aanhoudt, raadpleeg dan een erkend 
technicus

Automati sch 
(indien minder dan 
4 fouten per uur) 

of drukken op 
Venti latormotor is beschadigd  Vervang de venti latormotor

Fout 06

Oververhitti  ng 
van de 
compressorvoeding

Verstopping van de lamellen op 
het achterpaneel van de machine

Reinig het achterpaneel
Als de storing aanhoudt, raadpleeg 
dan een erkend technicus

Automati sch 
(indien minder dan 
4 fouten per uur) 

of drukken op Slechte werking van de venti lator  Vervang de venti latormotor

Fout 07

Overspanning op de 
compressorvoeding

Te hoge of te lage 
voedingsspanning

 Controleer de spanning van de 
voeding (maximaal 240 V ± 10%)

Automati sch 
(indien minder dan 
4 fouten per uur) 

of drukken op 

Slechte werking van de 
compressor  Vervang de compressor

Slechte werking van de kaart A1  Vervang A1-kaart

Slechte aardverbinding van de 
massa

 Controleer de juiste aansluiti ng 
van de aardingskabels

Fout 08

Storing lage druk 
koelcircuit

Druk storing in het lagedrukcircuit 
(als storing blijft  na eliminati e)

Laat een erkend technicus 
tussenkomen

Automati sch 
(indien minder dan 
4 fouten per uur) 

of drukken op 

Fout 09

Storing lage druk 
koelcircuit

Wisselaar vervuild  Maak de warmtewisselaar schoon 
met water

Automati sch 
(indien minder dan 
4 fouten per uur) 

of drukken op 

Verkeerd waterdebiet
 Het debiet verhogen met behulp 

van de bypass, controleer of het 
zwembadfi lter niet verstopt is

Emulsie van lucht en water in het 
apparaat

 Controleer het hydraulische 
circuit van het zwembad

Geblokkeerde debietregelaar  Controleer de debietregelaar

NL
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Display Mogelijke oorzaken Oplossingen Uitschakeling
Fout 10

Storing ST3-sensor 
ontdooiing

Sensor buiten werking of niet 
aangesloten (connector J14)

 Sluit de sensor aan of vervang 
deze Druk op 

Fout 11

Storing ST2-sensor 
luchti nlaat

Sensor buiten werking of niet 
aangesloten (connector J12)

 Sluit de sensor aan of vervang 
deze Druk op 

Fout 12

Storing ST5-sensor 
perszijde compressor

Sensor buiten werking of niet 
aangesloten (connector J13)

 Sluit de sensor aan of vervang 
deze Druk op 

Fout 13

Storing ST2-sensor 
vloeistofl ijn

Sensor buiten werking of niet 
aangesloten (connector J16)

 Sluit de sensor aan of vervang 
deze Druk op 

Fout 14

Storing ST2-sensor 
wateringang

Sensor buiten werking of niet 
aangesloten (connector J46)

 Sluit de sensor aan of vervang 
deze Druk op 

 4.3  I  Aanvullende menu's

Om toegang te krijgen tot het menu, druk op .

Om te navigeren tussen menu's en waarden te wijzigen druk op  of 

Om een keuze te bevesti gen druk op .

Om terug te gaan in de menu's druk op 

Temperatuur water bij de ingang
Luchtt emperatuur
Ontdooiingssensor
Sensor vloeistofl ijn
Temperatuur perszijde compressor 
Werksnelheid compressor
Werksnelheid venti lator
Openen van de elektronische ontspanner

(alleen toegankelijk voor vaklui)

Ingestelde temperatuur
Hysteresis voor omschakeling in koelmodus 
t.o.v. de ingestelde waarde
Kalibrati e waterinlaatsensor ST1

Kalibrati e luchti nlaatsensor ST2

Acti vering van de koelmodus

Vaste teller bedrijfsuren

Teller met reset voor bedrijfsuren
Het acti veren van de conti nue 
achtergrondverlichti ng van het scherm
Acti vering van de modus prioriteit verwarming

Werking “ON” van de fi lterpomp (als P50 = 3)

Werking “OFF” van de fi lterpomp (als P50 = 3) 

Alleen toegankelijk voor vaklui

Waarden gegeven als voorbeeld, fabrieksinstellingen
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 4.4 I  Elektrische schema's

4.4.1 ZS500 MD4-MD5-MD8

 

NL
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4.4.2 ZS500 TD5-TD8

A1 Elektronische stuurkaart JP1-JP2-JP3 Open
A2 Elektronische kaart (scherm) SW1-SW2-SW3 OFF-OFF
A4 Elektronische kaart (ontspanner) F1-F2-F3-F4 Zekering

FAN Venti latormotor FE Ferriet
J1 Debietcontrole EXT. IND. Inductor
R1 Contactor RE Relais
ST1 Sensor waterinlaat C1 Filter enc
ST2 Anti vriessensor C2-C3 Filter condensor
ST3 Ontdooiingssensor RED Red
ST4 Temperatuursensor vloeistofl ijn VLT Paars
ST5 Temperatuursensor perszijde WHT Wit
LP Lagedrukschakelaar YEL Geel
HP Hogedrukschakelaar BRN Bruin
RV Omkeerklep ORG Oranje
EV Elektronische ontspanner BLK Zwart
CM Compressormotor BLU Blauw

HEATER Anti vriesweerstand (condensor) GRN/YEL Groen/geel
TP1 Klemmenbord vermogen GRY Grijs
TP2 Klemmenbord werking PNK Roze
RB Bruggelijkrichters
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 ❺ Kenmerken

   5.1  I  Beschrijving

                            

                   

A ZS500

B Te kleven verbinding Ø50 (x2)

C Kit afvoer condenswater (Ø18)

D Overwinteringsdop (x2)

E Hoes voor overwintering

Prioriteit verwarming 

F Kit voor afstandsbediening

G Kit technisch lokaal

H Condensbak

I PAC NET
(schoonmaakmiddel)

: geleverd 

 : beschikbaar als accessoire 

NL
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 5.2  I  Technische eigenschappen
ZS500 MD4 MD5 TD5 MD8 TD8

Werkingstemperaturen
lucht van -12 tot 40ºC
water van 12 tot 32ºC

Spanning 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 380-415V-50Hz 220-240V-50Hz 380-415V-50Hz
Aanvaardbare spanningsvariati e ± 6 % (ti jdens de werking)
Vervuilingsklasse I
Vervuilingsgraad 2
Overspanningscategorie III
Nominale opgenomen 
stroomsterkte A 7,5 10 4,4 15 6

Maximaal stroomverbruik A 10 13,9 6 22 8
Minimale doorsnede van de 
kabel*

mm² 3x2,5 3x2,5 5x2,5 3x6 5x2,5
3G2,5 3G2,5 5G2,5 3G6 5G2,5

Testdruk Pa 300.000
Werkdruk Pa 150.000
Drukverlies mCE 1,5
Waterdebiet aanbevolen m³/h 4 5 5 6 6
* Waarden ter informati e voor een maximum lengte van 20 meter (berekeningsbasis: NFC 15-100) moeten worden 
gecontroleerd en aangepast aan de installati eomstandigheden en de normen van het land van installati e.

 5.3  I  Afmeti ngen en markering

 : Rooster

 : Gebruiksinterface

 : Technische toegangsdeur

 : Waterinlaat zwembad

 : Wateruitgang zwembad

 : Verdamper

Totale afmeti ngen

Voorzijde + kant

Achterzijde
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Trouvez plus d’informations et enregistrez votre produit sur  
More informations and register you product on  
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