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Verwarmer warmwater 
 
Voor extra verwarmingscapaciteit is de optie “Verwarmer warmwater” beschikbaar. 

Specificatie 
Het regelalgoritme voor de verwarmer bevat de volgende onderdelen: 
 
• PI regeling van het regelorgaan op basis van de inblaastemperatuur; 
• Minimum watertemperatuurregeling tijdens winterbedrijf; 
• Minimum % klepstand tijdens winterbedrijf ; 
• Pomp schakeling; 
• Periodiek pompen; 
• Vertraagd opstarten beneden een bepaalde aanzuigluchttemperatuur; 
• Systeemdruk schakelaar, druk alarm; 
• Vorst thermostaat, vorst alarm. 
• Warmtevraag (ketel) 

Hardware 
 
Omschrijving van de benodigde hardware: 
 
Omschrijving Type Verdyn Art.nr. SAP Levering Installatie 
Verwarmer Warmwater 

batterij 
25 Cool 
37 Cool 
50 Cool 
75 Cool 
25 ST binnen 
37 ST binnen 
50 ST binnen 
75 ST binnen 
25 ST buiten 
37 ST buiten 
50 ST buiten 
75 ST buiten 

21000279 
21000270 
21000277 
21000275 
21000280 
21000271 
21000278 
21000276 
21000279 
21000270 
21000277 
21000275 

Verhulst Verhulst 

Pomp - Alle typen - Derden Derden 
Regelorgaan - Alle typen - Derden Derden 
Druk 
schakelaar  

NC Alle typen - Derden Derden 

Temperatuur 
opnemer 

NTC-strap 
on 

Alle typen 21000103 Los 
Verhulst 

Derden 

Vorst 
thermostaat 

NC Verdyn 25 
ST/Cool 
Verdyn 37 
ST/Cool 
Verdyn 50 
ST/Cool 

21000042 
21000042 
21000042 
22005004 

Verhulst Verhulst 



 

Revisie 2.0 
02-05-2016 
geldig vanaf software versie 1T_V1.1 

4 

Verdyn 75 
ST/Cool 

OPM: De vorstthermostaat wordt gecombineerd gebruikt. Dit betekend dat als er een 
warmwaterblok en een koudwaterblok geselecteerd is er één vorstthermostaat 
geplaatst wordt. 
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Installatie pomp 
 
Informatie betreft de elektrische installatie van de pomp is te 
vinden in de elektrische schema’s op pagina 104. 

Installatie water drukschakelaar 
 
De drukschakelaar dient in het watercircuit geïnstalleerd te 
worden. (PS01 in het figuur) Informatie betreffende de elektrische 
installatie van de drukschakelaar is te vinden in de elektrische 
schema’s op pagina 208. 

Installatie vorst thermostaat 
 
De vorstthermostaat wordt in de fabriek bij Verhulst geïnstalleerd en aangesloten. 
(TS01 in het figuur)  
Informatie betreffende de elektrische installatie van de vorstthermostaat is te vinden 
in de elektrische schema’s op pagina 208. 

Installatie retour water temperatuur opnemer 
 
De retourwater temperatuuropnemer (strap-on) dient direct op de buis aan de 
uittredezijde van het warmwaterblok geplaatst te worden onder voldoende 
isolatiemateriaal. (TT01 in het figuur).  
Informatie betreffende de elektrische installatie van deze temperatuuropnemer is te 
vinden in de elektrische schema’s op pagina 206. 
 
Algemeen geldt voor de installatie van de drukschakelaar, de vorst thermostaat en 
de retourwater temperatuuropnemer: 
Gebruik alleen afgeschermde kabels voor de stuurstromen en signalen. De signalen 
dienen aangesloten te worden op de klemmenstrook. Voor meer informatie: zie 
elektrische schema’s. 
OPM.: De stuurstroom-/signaalkabels dienen te worden voorzien van trekontlasting. 

Configuratie 
 
De parameters voor de configuratie van de warmwater verwarmer worden ingesteld 
in hoofdstuk 6.0.0 (snelmenu). Parameter 3 heater type “liquid” dient geselecteerd te 
worden om deze regeling te activeren. Parameters 3.1, 3.2 en 3.3 zijn alleen 
zichtbaar als parameter 3 = Liquid. 
 
3. “Heater Type” 
 
De parameter “Heater Type” selecteert het bouwmodel en de configuratie van het 
verwarmingssysteem. 
 
Parameter 3 instellingen: 

Fig.1 Water circuit 
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De parameters 3.1, 3.2 en 3.3 zijn alleen zichtbaar wanneer heater type “liquid” is 
configureerd. 
 

 

 

 
OPM: Gedetailleerde informatie over de verschillende configuratie’s en instellingen 
zijn te vinden in hoofdstuk 7 & 8. 

Vrijgave ketel (warmtevraag) 
 
Als de verwarmer in de software is geactiveerd en Boiler in menu 3.3 is actief wordt 
automatisch uitgang 8 van de regelaar actief. Deze uitgang kan worden gebruikt voor 
de vrijgave van een ketel. De ketel wordt ingeschakeld indien er warmtevraag vanuit 
de Verdyn aanwezig is. Ketelvrijgave rechtstreeks aan te sluiten op uitgang 8 
(connector J15) van de regelaar schakelkastschema pagina 214 stramien 16 (C8 en 
NO8). 

 

3. Heater Type (Toegangsniveau: Supervisor) 
OFF Geen additionele verwarming aanwezig (BASIS INSTELLING) 
Liq. Vloeistof verwarmer aanwezig 
Elec. Elektrische verwarmer aanwezig 

3.1  PS Actief (Pressure Switch) (Toegangsniveau: Instal) 
NEE Pressure Switch software module niet actief (BASIS INSTELLING) 
JA Pressure Switch software module actief  

3.2  Pomp Actief (Toegangsniveau: Instal) 
NEE Pomp software module niet actief 
JA Pomp software module actief (BASIS INSTELLING) 

3.3  Boiler Actief (Toegangsniveau: Instal) 
NEE Boiler software module (warmte vraag) niet actief (BASIS INSTELLING) 
JA Boiler software module (warmte vraag) actief 
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