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Handleiding Nav5Ai 
Lucht-water warmtepomp
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1. Leest dit eerst!

1.2. Waar is de warmtepomp voor 
ontworpen?
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Gefeliciteerd met uw aankoop van de Hotjet-warmtepomp. 
Voor een lange levensduur van de warmtepomp lees deze 
handleiding aandachtig door en maak uzelf vertrouwd met 
de handleiding.
De warmtepomp is een compact ontwerp en heeft als doel 
het verwarmen van water voor laagtemperatuur 
verwarming, koelen van water voor airconditioning en 
maken van tapwater voor huishoudelijk toepassing of 
kleine kantoren of winkels. De warmtepomp is uitgerust 
met een frequentieomvormer en past de verwarmings- en 
koelvermogens direct aan wat gevraagd wordt. De 
warmtebron is buitenlucht (of deels gebruikte 
ventilatielucht) en de warmte die daaruit wordt gewonnen 
is wordt overgebracht naar het water via de wisselaar. De 
warmtepomp is een product met een lange levensduur en 
het is zeer veilig.

We wensen u een probleemloze werking en thermisch 
comfort.

1.1. Belangrijke aantekeningen
⚠ Onderzoek onmiddellijk de toestand en inhoud van de
levering zodra u de warmtepomp heeft ontvangen. Je
hebt meestal een maximum van 3 dagen om eventuele
garantieclaims uit te voeren met betrekking tot de
vervoerder!
⚠ Neem alle overeenkomstige wettelijke voorschriften in
acht die geldig zijn in de land van de plaatsing. Extra
aandacht, de warmtepomp is voorzien van een
koudemiddel.
⚠ Schakel altijd de elektriciteit uit voordat u het apparaat
aansluit of een van zijn panelen verwijderen. Doe dit met
de maximaal mogelijk zorg.
⚠ De warmtepomp kan worden gekanteld tijdens het
transport en installatie tot een maximale hellingshoek
van 45°!  Indien u zich hier niet aan houd dan vervalt
elke vorm van garantie.
⚠ Schakel de warmtepomp nooit in als deze niet is
aangesloten op een gesloten verwarmingssysteem
gevuld met water.
⚠ De warmtepomp mag nooit worden aangezet als deze
niet volledig is aangesloten en de luchtkanalen geen vrij
aanzuig hebben.
⚠ Steek uw handen niet in de luchtaanzuiging en -uitlaat
openingen. U kunt uw hand aan de verdamper snijden
⚠ Ondeskundig handelen, aansluitingen van het
verwarmingscircuit, warmte
pomp en elektrische aansluitingen is gevaarlijk en kan
ernstige verwondingen tot gevolg hebben.
⚠ De pomp kan alleen worden onderhouden door
gekwalificeerde service
werknemers.
⚠ Breng op geen enkele manier wijzigingen aan op het
apparaat of het systeem
⚠ Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.

⚠ Dek de warmtepomp nooit af: de luchtinlaat en uitlaat
moet vrij blijven van obstakels.
⚠ Installeer de warmtepomp niet op locaties waar water
kan komen
⚠ Installeer de warmtepomp niet in de buurt van
ontvlambaar
vloeistoffen en dampen.
⚠ De leidingen en compressor bevatten een koelvloeistof
onder hoge druk. Dat is waarom ze niet moeten worden
blootgesteld aan hoge temperaturen, dit kan
kan leiden tot brandwonden of verstikking.
⚠ De warmtepomp produceert warm tapwater dat warmer
is dan 52 °C, dit kan ernstige brandwonden veroorzaken
⚠ Tekens, beschrijvingen en waarschuwingen die op de
warmtepomp
zijn geplaatst mogen niet worden verwijderd of afgedekt.
Deze moeten
altijd duidelijk zichtbaar blijven.

Gebruik de warmtepomp alleen voor de doeleinden 
waarvoor deze is geproduceerd door de fabrikant, 
verwarming, koeling en warm tapwater voorziening voor 
van huizen en appartementsgebouwen, (kleine) kantoren, 
winkels en vergelijkbare woon- en werkomgevingen  
waarbij de capaciteit overeenkomt met de capaciteit van 
de NAV5Ai. Het is absoluut noodzakelijk om te voldoen 
aan alle technische en bedrijfsomstandigheden die in deze 
handleiding genoemd worden.
De bovengenoemde bepalingen moet in acht worden 
genomen, inclusief het gebruik van de voorgeschreven 
apparaten!
Breng geen wijzigingen aan zonder Enzavu te raadplegen.
Eventuele technische wijzigingen aan het apparaat 
kunnen alleen daarna worden doorgevoerd
het verkrijgen van een schriftelijke toestemming van de 
distributeur Enzavu welke ook in overleg zal treden met de 
producent HOTJET CZ, s.r.o.

1.3. Wettelijke voorschriften
Voor de warmtepomp is een conformiteitsverklaring afgegeven.
De verklaring bevat de normen waaraan deze voldoet.
De warmtepomp is ontworpen voor het verwarmen van huizen 
en
appartementsgebouwen, 
(kleine) kantoren, winkels en vergelijkbare woon- en 
werkomgevingen.
De warmtepomp mag alleen worden bediend door ervaren
en goed geïnformeerde personen. Kinderen en personen met 
beperkte
fysieke, en intellectuele vermogens of personen zonder de
noodzakelijke kennis en ervaring moet de pomp alleen 
gebruiken
onder toezicht van of in overeenstemming met de instructies
uitgegeven door een verantwoordelijke persoon.
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2. Gebruik van de warmtepomp
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1.4.Zuinige werking
De manier waarop u uw warmtepomp gebruikt, heeft een 
aanzienlijke invloed op uw energiekosten. Let op de 
volgende informatie.
De warmtepomp is uitgerust met een intelligente 
regelaar, waarvan de juiste configuratie een belangrijke 
voorwaarde vormt voor een zuinige werking. De basis 
voor een economische bewerking wordt gevormd door 
uw verwarmingssysteem te laten werken op de 
zogenaamde temperatuursafhankelijke buitenlucht 
regeling. De temperatuur van het verwarmingswater 
verandert dus op basis van de buitentemperatuur. Hoe 
hoger de buitentemperatuur, hoe lager de temperatuur 
van het verwarmingswater. Het is niet juist om de 
warmtepomp te gebruiken met een constante 
uitgangstemperatuur van het verwarmingswater.
U dient zo weinig mogelijk verschil te hebben tussen de 
bron- en de verwarming watertemperatuur. 
Temperatuurverhoging met 1 ° C verhoogt het 
compressor verbruik met ongeveer 2,5%.
Het verwarmingssysteem zou een zo laag mogelijke 
temperatuur van het verwarmingswater moeten 
gebruiken. De warmtebron moet een maximaal 
mogelijke temperatuur hebben.
De werking van de warmtepomp met vloer-, muur- en 
plafond verwarmingssystemen of ventilatorconvectoren 
is zuiniger, omdat de bedrijfstemperatuur 30-40 ° C is.
De verwarmingsfactor wordt verminderd door een vuile 
warmtebron en warmtewisselaars van het 
verwarmingssysteem, omdat ze het verschil tussen de 
temperaturen verhogen.

2.1.Gebruiksgebied
De warmtepomp is ontworpen voor het verwarmen van 
water in bestaande en nieuwe verwarmingssystemen. 
Essentieel is dat het afgiftesysteem geschikt is voor laag 
temperatuur verwarmingswater. En de transportleidingen 
juist zijn gedimensioneerd.  De warmtepomp kan niet 
alleen worden gebruikt voor verwarming, maar ook voor 
het verwarmen van tapwater. Tijdens de zomermaanden 
kan de warmtepomp ook worden gebruikt voor koeling

2.2. Werkingsprincipe
De warmtepomp bestaat uit verschillende 
hoofdcomponenten: compressor, verdamper, expansieklep, 
condensor.

De compressor, aangedreven door elektriciteit, comprimeert 
het koelmiddel, waarna de druk en temperatuur toenemen. 
Het verwarmde koelmiddel passeert de condensor, waar het 
zijn warmte doorgeeft aan het verwarmingswater en 
condenseert tot een vloeistof. De vloeistof komt het 
expansieventiel binnen waar de temperatuur en druk snel 
dalen. Het koelmiddel stroomt naar de verdamper, waar het 
verdampt en de warmtebron afkoelt - lucht of water. 
Vervolgens gaat het de compressor binnen en wordt de 
cyclus herhaald.

Warmte wordt onttrokken uit een "koude 
omgeving" (buitenlucht) en "getransformeerd" naar een 
hogere temperatuur. Energie die op deze manier wordt 
benut is dus “gratis”. De energiekosten zijn gerelateerd aan 
het verbruik van de compressor en andere elektrische 
onderdelen - regeling, circulatiepompen, ventilator, enz ... 
De verhouding tussen de afgegeven en verbruikte 
elektrische energie is variabel. Het verschil tussen 
opgenomen en afgegeven energie is uitgedrukt in COP 
(coefficient of performance).  De waarde ervan is, afhankelijk 
van de gegeven omstandigheden, binnen het volgende 
bereik: 1,5 - 6.

Tijdens de verwarmingsmodus wordt de energie onttrokken 
uit de buitenlucht en overgebracht naar het 
verwarmingswater. Tijdens de koelmodus werkt het systeem 
in omgekeerde richting, d.w.z. warmte wordt onttrokken uit 
het verwarmingswater en afgegeven aan de buitenlucht.
De afbeelding toont een vereenvoudigd koelcircuit met een 
temperatuur- en drukkarakteristiek van het koelmiddel, de 
warmtebron en de verwarmingslocatie op verschillende 
locaties van het koelcircuit.
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3. Levering

• Warmtepomp in een kartonnen doos
• Montagesjabloon
• Begeleidende documentatie
• Accessoires volgens de gegeven bestelling

3.1. Heat pump

3.1. Warmtepomp
De warmtepomp wordt volledig gevuld met koelvloeistof en 
olie geleverd.
De warmtepomp met zijn interne schakelkast bevat de 
volgende hoofdcomponenten.

Andere componenten: ontluchtings- en ontlastklep,
Het koelcircuit van de compacte warmtepomp is 
hermetisch gesloten en bevat de R410A gefluorideerde 
koelvloeistof, geregistreerd door het Kyoto-protocol. Het 
koelmiddel GWP is: 2088. Het koelmiddel bevat geen 
Freon (CFC) en is ontvlambaar.
Koelmiddel kan alleen worden gehanteerd door 
voldoende gekwalificeerde personen

4. Schakelkast met regeling
De regelkast met regeling is een gemonteerd in een omkasting 
van plaatstaal, uitgerust met regeling voor de warmtepomp en 
regeling van het verwarmingssysteem. Een schema van een 
schakelbord aansluiting vormt een onderdeel van de geleverde 
warmtepomp documentatie.

�

6. Transport en opslag
De warmtepomp wordt geleverd in een kartonnen doos op 
een pallet. Optionele accessoires kunnen afzonderlijk 
verpakt worden geleverd.
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5. Opbouw

1 Radiale ventilator
2 Verdamper
3 Expansieklep
4 Box met het bedieningssysteem
5 Aansluitpunten voor bekabeling
6 Circulatiepomp met een driewegklep
7 condensor externe buitenlucht sensor
8 Compressor (DC-omvormer)
9 Vierwegklep 
10 Frequentieregelaar
11 aanzuiglucht
12 afblaaslucht
13 bedieningspaneel
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6.1. Vervoer

6.2. Opslag

7. Installatie

7.1. Installatie lokatie

� 660mm

91
0m

m5 x ∅ 9mm

1 2 3

4 5
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De warmtepomp mag nooit op zijn zijkant worden 
opgeslagen of geïnstalleerd. De maximaal toegestane 
kantelhoek in elke richting is 45 °. Het wordt nadrukkelijk 
aanbevolen om de warmtepomp rechtop te transporteren.
Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot schade 
aan de warmtepomp.
Wanneer u uw warmtepomp ontvangt, moet u deze 
uitpakken, de afdekpanelen demonteren en controleren  
dat er geen schade is ontstaan tijdens het transport. Meld 
eventuele ontdekte schade aan het betreffende 
transportbedrijf en vraag om een onderzoek. Stuur een 
kopie van het rapport inclusief foto’s naar Enzavu. 
Behandel de warmtepomp altijd met de grootst mogelijke 
zorg.

⚠Waarschuwing: De garantie periode periode begint te
lopen 1 maanden nadat de pomp is geleverd.
Wanneer de opslagperiode langer is dan 6 maanden,
moet het koelcircuit worden geïnspecteerd voordat de
pomp in gebruik wordt genomen door de installateur en
door een bevoegde technicus.
⚠ Als u de warmtepomp loskoppelt van het
verwarmingssysteem of van elektriciteit, moet deze
worden opgeslagen bij temperaturen die hoger zijn dan 0
° C om bevriezen van restwater in het hydraulische circuit
van de warmtepomp te voorkomen.

Lucht-water warmtepomp moeten worden geïnstalleerd 
op een locatie die droog, niet vochtig, en schoon is. De 
ruimte moet goed toegankelijk zijn en het hele jaar door 
een temperatuur hoger dan 0°C hebben.
De warmtepomp moet worden opgehangen aan een 
verticale, droge muur waar het niet kan worden geraakt 
door spattend of druipend water.

Zorg ervoor dat de gegeven bouwconstructie voldoende 
draagvermogen heeft.
Installeer uw warmtepomp niet op locaties met 
ontvlambare stoffen of verontreinigingsbronnen.
Uw warmtepomp moet worden geïnstalleerd op een 
locatie met voldoende ruimte en goede ventilatie.
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Er zijn ogen 1 en 2 aan de onderkant voor mogelijke 
verankering van uw warmtepomp naar de onderste gaten in de 
muur. Verankering is niet nodig, omdat de warmtepomp door 
zijn gewicht voldoende stabiel is.
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•

5mm

1

⚠ Gebruik de bijgeleverde sjabloon voor het
installeren van uw warmtepomp op een muur en boor
5 gaten.
⚠ De diepte, bouten en muurpluggen moeten worden
geselecteerd op basis van het gegeven muurtype
⚠ Maak allereerst alle gaten en openingen klaar,
inclusief die voor de ventilatieopeningen, en installeer
luchtkanalen! Zo kunt u voorkomen dat vuil en afval
het luchtventilatiesysteem van de warmtepomp
binnendringen.

Bevestig de bovenste ophanglat "A" met behulp van drie 
bouten 1-3.

Hang warmtepomp "B" op de lat.

518 mm

Kanaalwerk 
De warmtepomp is voorzien van ovale 
aansluitingen. Het verloop naar rond is te 
maken m.b.v. geïsoleerd flexibel kanaal rond 
250 mm en slangklemen. 
Advies: Bij langere afstanden dan 2 meter 
en/of bochten pas dan geïsoleerd "spiro" 
kanaalwerk binnenmaat rond 250 mm toe 
een juiste werking
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De warmtepomp moet enigszins schuin staan (ongeveer een 
gradiënt van 1%) met zijn onderkant iets naar voren (ongeveer 
5 mm) om het condensaat uit de verdamper richting de muur te 
leiden.
Zorg ervoor dat de muur loodrecht staat en onder de 
verankeringsogen ligt met het benodigde aantal rubberen 
afstandsringen of ander materiaal. Controleer altijd of het water 
op natuurlijke wijze afgevoerd wordt.

Afhankelijk van muur type en locatie in de woning dient de 
installateur zelf aanvullende maatregelen te nemen om 
eventuele trillingen van de warmtepomp naar de 
bouwconstructie tegen te gaan.  

7.3. Luchtinlaat en uitlaat

De warmtepomp is voornamelijk ontworpen om te worden 
gebruikt met lucht, die wordt onttrokken aan de 
buitenomgeving. Eventuele combinaties met ventilatielucht of 
ruimtelucht is voor risico van de installateur. 

Installatie in gebieden met een vochtigheid van meer dan 50% 
bij temperaturen rond 20°C kan plaatselijke condensatie aan de 
buitenkant van het luchtroosters veroorzaken als gevolg van 
overmatige koeling. 

Het is niet mogelijk om een 100% luchtdichtheid te garanderen 
vanwege de overdruk in de luchtaf voorbij de ventilator.
Aanzuiglucht van buiten mag geen schadelijke stoffen bevatten, 
dit kan schade veroorzaken in de warmtepomp.

⚠ ⚠Wanneer de pomp wordt geïnstalleerd in gebieden met
verbrandingsapparatuur ( bijvoorbeeld een CV-Ketel) en de
lucht wordt (deels) aangezogen uit de ruimte, moet een
luchtinlaat van buitenaf met een voldoende doorsnede worden
gemaakt. Er mag nooit een gevaarlijke negatieve druk onstaan
in de ruimte! Raadpleeg een dergelijke implementatie met de
installateur.

Aanzuiglucht van buiten mag geen schadelijke stoffen 
bevatten, dit kan schade veroorzaken in de warmtepomp.

7.4. Luchtroosters

Wanneer de geïnstalleerde luchtroosters zijn gemaakt van 
massieve materialen (metalen), moet de overdracht van de 
trillingen in de gegeven bouwconstructie worden geëlimineerd 
door geluiddemper (of soortgelijke hulpmiddelen) te installeren.

Kanaalwerk moet altijd dampdicht geïsoleerd worden 
uitgevoerd ook bij muurdoorvoeren en voorzien van de 
muurbeugels. Wij adviseren dit uit te voeren volgens de Luka -
norm. Om trillingen tegen te gaan kunnen kanaalstukken en 
bochten van EPP soms een uitkomst bieden. Kanaalwerk mag 
geen kracht uitoefenen op de warmtepomp. 

De minimale doorsnede in het equivalent van ronde buizen met 
een diameter van 0,25 m, d.w.z. 0,049 m2 worden 
gegarandeerd. 

7.5. Geluid en trillingen

Installeer nooit de warmtepomp op de muren naar een 
slaapkamer/woonkamer.

Verbind de warmtepomp met het verwarmingssysteem met 
flexibele slangen of balgen.

Hoe meer vermogen de compressor en ventilator moet 
leveren, des te luider het geluid.
Resonanties kunnen optreden op sommige werkfrequenties.

7.6. Draagvermogen van de constructie

Bij installatie van uw warmtepomp op hogere verdiepingen 
(dus niet op de begane grond) of dak, moet u controleren of de 
gegeven bouwconstructie voldoende draagkracht heeft.
Elke installatie op een houten structuur moet zorgvuldig 
worden beoordeeld, omdat dit kan resulteren in de overdracht 
van trillingen

7.7.Condensate discharge

⚠ ⚠ Om ervoor te zorgen dat het condensaat goed wordt
afgevoerd, moet de warmtepomp verticaal worden geïnstalleerd,
met een enigszins schuine onderkant van de muur, zoals
beschreven in hoofdstuk 7.1, Wandmontage. Het niet voldoen
aan deze voorwaarden kan leiden tot ongecontroleerde lekken
van het condensaat. 50 liter condenswater (of zelfs meer) kan
dagelijks worden aangemaakt als gevolg van de werking van de
pomp.

⚠

⚠ De warmtepomp is vervaardigd met een verwarmde 
opvangbassin voor het opvangen van het condenswater uit de 
verdamper.

⚠

⚠ Het condenswater stroomt door de slang in de bodem van de 
warmtepomp. Verleng de slang en sluit deze aan op het 
rioleringssysteem. De minimale helling van de horizontale slang 
is 3%.

⚠

⚠ Gebruik een slang met een grotere diameter voor de verlenging 
dan die op de warmtepomp. Verlaag de diameter van de 
condensaatleiding niet!

⚠

⚠ De condensaat slang binnenin de warmtepomp is uitgerust met 
een waterslot

⚠

⚠ De grootste hoeveelheid condensaat wordt afgevoerd wanneer 
de warmtepomp ontdooit. Tot wel 3 liter condenswater zijn in 3 
minuten. Dit volume moet in aanmerking worden genomen bij het 
bepalen van de capaciteit van extra geïnstalleerde pompen voor 
het afvoeren van het condensaat en de afwateringsreservoirs. 
Wij adviseren altijd het condenswater op natuurlijke wijze af te 
voeren onder voldoende afschot. Condenspompen zijn in het 
algemeen meer storingsgevoelig.

⚠

⚠ Als de condensafvoer door een buitenomgeving of -locaties gaat, 
met een temperatuur van <0 ° C, zal de condensaatafvoer in 
deze gebieden moeten worden verwarmd met behulp van een 
verwarmingskabel.

⚠
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⚠ Waarschuwing: condensatie op het deksel van de
warmtepomp kan zelfs optreden bij temperaturen die boven
het vriespunt liggen als gevolg van koeling van de lucht die
door de warmtepomp stroomt. Dit condensaat kan
oncontroleerbaar onder de warmtepomp druppelen.

7.8.  Aansluiting verwarmingssysteem

�

⚠ Warmtepomp Hotjet MINI 5Ai is normaal uitgerust met een interne
circulatiepomp Grundfos UPM3 25-70 of een andere circulatiepomp met
vergelijkbare parameters.

⚠ Installeer altijd een waterfilter bij de waterinlaat van de warmtepomp.
Inspecteer en reinig het regelmatig. Dit beschermt de warmtepomp
tegen onnodige storingen en verhoogt het rendement van uw installatie.

De verwarmingsaansluitingen zijn voorzien van een buitendraad van 3/4 ". 
Implementeer de verbindingen met slangen of balgen om trillingen en 
geluidstransmissie te verminderen.
Gebruik voor een goede afdichting een vlakke afdichting en draai de 
dopmoer op de slang aan met behulp van de juiste sleutel.
Voorafgaand aan het aansluiten van de warmtepomp op het 
verwarmingssysteem, moet het systeem worden gespoeld en alle vuil, 
resten, enz. en het vuil moet worden verwijderd. Vuil in de platenwisselaar 
kan defecten veroorzaken.

Voorafgaand aan het starten van de pomp moet het verwarmingssysteem 
worden gevuld, ontlucht en onder druk worden getest. Lucht en vervuiling 
in het systeem-water zijn de meest voorkomende oorzaak van storingen 
bij een warmtepomp systeem.
Indien u het systeem ook voor koeling gebruikt moeten alle leidingen en 
appendages goed en dampdicht worden geïsoleerd  en dus ongevoelig 
zijn voor condensvorming.
Voor verwarmingssystemen uitgerust met afsluitbare elementen, zoals 
thermostatische koppen, moet een minimale waterstroom door de 
warmtepomp zoals gespecificeerd in de overeenkomstige technische fiche 
worden gegarandeerd. Een te kleine waterinhoud of onvoldoende 
waterstroom veroorzaakt altijd storingen.

Het minimale circulatie watervolume in het verwarmingssysteem 
moet 15-20 l water per 1 kW van het vermogen van de 
warmtepomp zijn. Deze regel is niet van toepassing op systemen 
over de hele linie, waarvoor het watervolume lager kan zijn. 
Een stabiel debiet door de warmtepomp en naleving van het 
minimale volume kan ook worden bereikt door een extra 
buffervat te installeren.
Een lagere of geen doorstroming door de warmtepomp kan 
leiden tot storingen in de werking van de warmtepomp en, in 
extreme gevallen, tot bevriezing van de condensor en dit geeft 
ernstige defecten van de warmtepomp. De installateur dient 2 
weken na de ingebruikname de waterdruk te controleren. 

7.9. Veiligheidsklep
De veiligheidsklep deelt de afvoerleiding met het condenswater 
aan de onderkant van de warmtepomp. Als de druk in het 
systeem wordt overschreden, kan water of stoom lekken.
Tijdens bedrijf mag u de veiligheidsklep niet hanteren. De 
veiligheidsklep mag niet worden gebruikt voor het leegmaken van 
het systeem. De garantie is niet van toepassing op kleppen die 
zijn verstopt met vuil van het verwarmingssysteem.
Als de druk in het verwarmingssysteem herhaaldelijk verloren 
gaat, kan dit een defect van de veiligheidsklep signaleren.

7.10. Bescherming tegen bevriezing
Wanneer de warmtepomp volledig is geïnstalleerd en 
aangesloten op een stroomvoorziening, bewaakt het 
regelsysteem de temperatuur in het warmtepomp. Is deze te 
laag, start hij de circulatiepomp, waardoor het water van het 
verwarmingssysteem het circuit kan verwarmen naar de 
warmtepomp.
Installatie zonder aanwezigheid van toezicht. Deze 
installatiemethode is van toepassing op, bijvoorbeeld, huisjes 
waar geen stroomuitval kan worden gedetecteerd. Voor deze 
installaties raden we aan om het hele systeem te vullen met een 
antivriesmengsel (-10 ° C).

8. Elektrische aansluiting

⚠ aansluit schema's en verbindingen van KABELS KUNNEN
VERSCHILLEN OP BASIS VAN HUN ONTWERP
⚠ Het schakelbord van de warmtepomp is niet ingericht
met een hoofdschakelaar. Er wordt verwacht dat een dergelijke
hoofdschakelaar deel zal uitmaken van de gegeven beveiligde
voedingskabel.
⚠ Om de warmtepomp op elektriciteit aan te sluiten moet altijd
worden voldaan aan de NEN1010 en overige geleden normen
voor een veilige en betrouwbare installatie

1 2 3 4 5

6

position description
1 Wateruitvoer van de warmtepomp naar de 

verwarming systeem
2 Condensaatafvoerslang en veiligheidsklep

lead
3 Verwarming wateruitvoer naar de 

warmwaterverwarming systeem 
4 Uitgang van het verwarmingssysteem en

van het warm tapwater
5 Afvoerklep
6 Ontluchtingsventielen van de 

platenwisselaar en elektrische zekering

Page : �  of �9 16

http://www.hotjet.cz


�

�

9. Demontage van de warmtepomp
deksel

Demonteer de bouten 1-4

�

Til klep A op in de richting van de pijlen.

Demonteer 3 bouten 1-3 aan de linkerkant van het deksel en 3 
bouten aan de rechterkant van het deksel.

Schuif paneel "B" in de richting van de pijl.

�

10.Zet de warmtepomp in bedrijf

• De warmtepomp kan alleen door een bevoegde monteur in
gebruik worden genomen.

• Om een langdurige, veilige en economische werking van de
warmtepomp te garanderen, moet u de technische
voorwaarden van de fabrikant in acht nemen en installeren in
overeenstemming met het gegeven project.

2

1

position description
1 aansluitblok / of aansluitblok in de omkasting
2 Kabel doorvoer

1
2

3
4

A

1

2

3

B
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⚠ De warmtepomp is aangesloten op basis van
het elektrische schema, dat deel uitmaakt van de
levering door de fabrikant.
⚠ De elektrische aansluiting van de warmtepomp
moet voldoen aan de daarvoor geldende normen.
⚠ De benodigde capaciteit van de
hoofdschakelaar en installatieautomaat moet
worden afgestemd op de waarde van de
warmtepomp.
⚠ Alle elektrische installaties werken moeten
worden uitgevoerd volgens de geldige normen en
voorschriften.
⚠ Deze werken kunnen alleen worden
uitgevoerd door goed opgeleide werknemers - 
daartoe bevoegde personen met de vereiste 
kwalificatie.
⚠ De fabrikant is niet verantwoordelijk voor
schade veroorzaakt door wijzigingen aan de
elektrische installatie van de warmtepomp.
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• Het installatiebedrijf dat de warmtepomp levert aan de

eindklant is verantwoordelijk voor de installatie en
algemene kwaliteit van het werk. Ook dient de
installateur altijd de eerstelijns service te verzorgen.

10.1. Voorbereiding voor 
ingebruikname
Voordat u de warmtepomp in gebruik neemt, moet u de 
volgende stappen uitvoeren en inspecteren:
De installatie en montage van de warmtepomp is uitgevoerd in 
overeenstemming met het project en de instructies in deze 
documentatie.
Alle voorgeschreven tests van het verwarmingssysteem zijn 
uitgevoerd. Minimaal omvatten ze doorspoel- en druk- en 
afstandtests.
Voordat het apparaat in gebruik wordt genomen, moet het 
verwarmingssysteem worden gevuld en ontlucht. 
De vulprocedure en de ontluchtingsprocedure van de 
warmtepomp worden beschreven in het volgende hoofdstuk.
De kwaliteit van het verwarmingswater voldoet aan de 
specificatie van de gegeven nationale normen (VDI 2035 
norm).
Alle kleppen die het verwarmingswaterdebiet in het 
verwarmingssysteem kunnen verminderen, moeten open zijn.

• De luchtaanzuig- en uitlaatlocatie moet vrij zijn.

• Afvoer van het condensaat moet worden verzekerd.

Alle stuur- en voedingskabels, moeten worden aangesloten.

De configuratie van de warmtepompregeling moet worden 
aangepast op basis van het gegeven verwarmingssysteem en 
in overeenstemming met de bedieningsinstructies.

10.2. Procedure voor het vullen van het 
verwarmingssysteem
Wanneer het verwarmingssysteem wordt gevuld, moet de 
warmtepomp worden losgekoppeld van elektriciteit. Vul het 
langzaam, zodat de huidige lucht kan ontsnappen door de 
overeenkomstige ontluchtingskleppen. De waterkwaliteit moet 
voldoen aan de gegeven norm. Het moet helder, kleurloos en 
zonder enige ingrediënten en gesuspendeerde stoffen, olie en 
chemische additieven zijn. Als de pH <7 of> 9 is en als de 
hardheid> 3,5mval / l (> 1,75 mmol / l> 9,8 ° dH) is, past u de 
waterzuurgraad en hardheid aan met geschikte additieven.

Vulprocedure:
• Inspecteer en configureer de druk in de expansievat in

overeenstemming met de voorgeschreven statische druk in
het verwarmingssysteem. De expansievat vormt geen
onderdeel van de warmtepomp afgifte systeem.

• Open de linker ontluchtingsklep aan de onderkant van de
warmtepomp. De klep is handmatig. Sluit het zodra er water
uit begint te stromen. Indien nodig kunt u ook de juiste klep
openen.

• Open de vulklep van het verwarmingssysteem en bewaak de
toenemende druk op de geïnstalleerde manometer. De 
doeldruk ligt tussen 1,0 en 1,5 bar.

• Ontlucht het verwarmingssysteem door de circulatiepomp te
starten. Er mag geen geluid van stromende luchtbellen uit het
verwarmingssysteem hoorbaar zijn. Verhoog de systeemdruk
indien nodig.

• Inspecteer alle filters in het systeem nadat de vulprocedure is
voltooid.

Handmatige start van de interne circulatiepomp. De 
circulatiepomp moet op het maximale vermogen worden 
ingesteld (zie de documentatie van de circulatiepomp):

Menu: 
G. Service  ↵ F: Manual Mangement

Row: 
NO4 Primary pump: Manual operation of the circulation 
pump: 1:MAN 0: AUT 

1: MAN 
  Geef na het ontluchten de parameter terug naar de 

volgende waarde: 0: AUT (!!!)

10.3. De warmtepomp in 
gebruik nemen

⚠ ⚠Waarschuwing: wanneer de buitentemperatuur lager is
dan 10 ° C en de temperatuur van het verwarmingswater
daalt onder de 19 ° C, de Mini Air 5i lucht-water-
warmtepomp kan een storing geven wanneer de pomp in
bedrijf wordt gesteld dit vanwege de lage watertemperatuur
in het verwarmingscircuit. In dit geval moet u de
watertemperatuur in het verwarmingssysteem verhogen
met een andere warmtebron, zoals de ingebouwde
elektrische boiler.

⚠

11. Regelmatig onderhoud
Correct onderhoud is erg belangrijk voor een zo economisch 
mogelijke werking en een zo lang mogelijke levensduur van de 
warmtepomp. De volgende punten dienen als algemene richtlijn 
te worden gebruikt. Bepaalde onderhoudsvereisten moeten 
altijd worden geraadpleegd bij het betreffende installatiebedrijf.
Plaats geen voorwerpen op de bovenklep van het apparaat.
De verdamper moet minstens twee keer per jaar worden 
gereinigd en altijd zichtbaar vuil. Een vuile verdamper verlaagt 
de werking efficiëntie. De buitenkant van de warmtepomp kan 
worden gewassen met een spons en warm zeepsop. Gebruik 
geen bleekmiddelen, schuurmiddelen of oplosmiddelen die de 
oppervlakken van het apparaat kunnen beschadigen. De 
reinigingsmiddelen mogen geen zuren, natrium of chloriden 
bevatten. Zorg ervoor dat water niet in contact komt met de 
elektrische delen.
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Wanneer de temperatuur onder het vriespunt ligt, inspecteer 
dan regelmatig uw buitenlucht aansluitingen, Sneeuwende en 
zware wind kunnen de inlaten van de verdamper verstoppen. 
IJs en sneeuw moeten worden verwijderd.
Filters:
Het verwarmingscircuit moet voorzien zijn van waterfilters die 
verstopt kunnen raken. Inspecteer deze minstens twee keer 
per jaar. Sluit de dichtstbijzijnde kleppen aan de voorkant en 
voorbij het filter, verwijder de zeef en maak deze schoon. 
Nadat u de filters opnieuw hebt geïnstalleerd, ontlucht u het 
verwarmingssysteem en voegt u water toe aan het 
verwarmingssysteem.

⚠ Warning:

⚠Waarschuwing:
De Mini Air 5Ai-warmtepomp heeft een ventilator die op elk 
moment kan starten wanneer de warmtepomp onder stroom 
staat. Schakel het uit, ontkoppel het van elektriciteit en wacht 
totdat de ventilator stopt voordat u onderhoud uitvoert aan het 
verdamper gedeelte van de warmtepomp en rondom de 
ventilator.

De pomp leegmaken als deze wordt uitgeschakeld:
Als de warmtepomp langere tijd niet werkt of als de 
warmtepomp wordt losgekoppeld van de stroomvoorziening, 
tap dan het water af. U voorkomt hiermee bevriezing 
problemen die u zou kunnen ervaren als de stroom is 
uitgeschakeld.

Gebruik voor het afvoeren van het verwarmingssysteem de 
daarvoor bestemde klep. Om de warmtepomp volledig leeg te 
maken nadat deze is losgekoppeld van de stroom, gebruikt u 
de afvoerklep aan de onderkant (nummer 5).

⚠ Warning:

⚠Waarschuwing: water dat wordt afgevoerd uit de
warmtepomp kan heet zijn,
wat een brandgevaar kan betekenen.
⚠Waarschuwing
Alle werkzaamheden aan de warmtepomp kunnen alleen 
worden uitgevoerd door geautoriseerde en gekwalificeerde 
servicemonteurs.

12. Defecten en hoe ze te lokaliseren

Grundfos UPM3 25-70 HYBRID-circulatiepomp is 
geïntegreerd in de warmtepomp. Deze circulatiepomp 
wordt niet geregeld en is ingesteld op de MAX-capaciteit, 
waardoor geleiding van het systeem mogelijk is.
Op basis van de gegeven documentatie van de 
circulatiepomp kan een andere bedrijfsmodus worden 
ingesteld voor de standaardwerking van de pomp.
De functionaliteit van het verwarmingssysteem moet 
voorafgaand aan het stookseizoen worden geïnspecteerd.
Neem contact op met een onderhoudstechnicus als u zelf 
niet in staat bent om een defect te corrigeren.

12.Defects and how to locate them
⚠ Warning

Alle werkzaamheden aan de warmtepomp kunnen alleen worden 
uitgevoerd door geautoriseerde en gekwalificeerde 
servicemonteurs.
- De Mini Air 5i warmtepomp is een hoogwaardig product en net
als ieder ander warmtepomp deze dient tijdig onderhouden te
worden voor een storingsvrije werking.
- Als er een storing optreedt, wordt deze weergegeven op het
display van de warmtepomp.
-Sommige bewerkingsstops en  foutmeldingen hebben
betrekking op het bereiken van de limieten van de compressor
⚠Waarschuwing:
Als de warmtepomp niet start en niet verwarmt, raadpleegt u de
situatie met het installatiebedrijf.
- Wanneer de servicesleutel wordt weergegeven, betekent dit
geen defect. Het wordt alleen voor informatieve doeleinden
weergegeven. De omkasting van de warmtepomp mag alleen
worden verwijderd door gekwalificeerd personeel.
- De meeste defecten houden verband met onvoldoende
verwarmingswater stroming veroorzaakt door het gesloten
circuit, lucht in het systeem of 11.1. Inspectie voorafgaand aan
de verwarming
disfunctie van de circulatiepomp.
- Een lijst met foutmeldingen, inclusief de meest voorkomende
oorzaken, is opgenomen in het overeenkomstige hoofdstuk van
de handleiding.

Een bevoegde servicemonteur moet het volgende doen inspectie 
stappen:
- Neem contact op met een onderhoudstechnicus als u zelf niet
in staat bent om een defect te corrigeren.

Inspectie van de elektrische installatie:
Inspecteer de staat van de aansluitingen van de elektrische 
installatie voorafgaand

13. Demontage

13. Demontage van het apparaat moet worden toevertrouwd aan een
professioneel koeltechnisch bedrijf of aan de fabrikant. Het product
omvat bepaalde koelmiddel (koelvloeistof, olie), die op de
voorgeschreven manier moeten worden afgevoerd.
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Sluit alle binnenkomende kleppen en koppel ze los van de 
voeding voordat de warmtepomp wordt gedemonteerd.
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14.Circulation pump parameters

Grundfos UPM3 25-70 HYBRID-circulatiepomp is geïntegreerd 
in de warmtepomp. Deze circulatiepomp wordt niet geregeld en 
is ingesteld op de MAX-capaciteit, waardoor geleiding van het 
systeem mogelijk is.
Op basis van de gegeven documentatie van de circulatiepomp 
kan een andere bedrijfsmodus worden ingesteld voor de 
standaardwerking van de pomp.

15.Parameters van de driewegklep (optie)

Een drieweg Honeywell-klep voor het schakelen van de 
warmwaterverwarming is geïntegreerd in de warmtepomp. De 
aandrijving is ontworpen voor 230 V en Kvs = 7,7.
Vraag de bijbehorende documentatie van de fabrikant van de 
klep voor meer informatie

�

Kijk in de product documentatie van de leverancier 
(kleppen) 

�

16  Ingebouwde elektrische boiler (optie)

Een elektrische ketel met een automatisch opstartmechanisme 
vormt een Energieklasse A ingebouwd deel van de 
warmtepomp. Het wordt gebruikt als back-upbron en 
vermogenuitgang in gevallen waarin de warmtepomp niet in 
staat is om alleen voldoende warmte te leveren.
temperaturen
De elektrische boiler wordt gestart als een bepaalde vereiste 
temperatuur niet binnen de opgegeven tijd wordt bereikt.

Model Grundfos UPM3 25-70 Hybrid
Power supply 1-230V,  50/60Hz
Energy class A
Maximal power input 52 W
Maximal displacement 7 m
Minimal input pressure 0.5 bar at 95 °C
Range of the liquid 
temperatures

+2 °C to 110 °C

Complies with ecodesign 2015

HOTJET CZ s.r.o. HJ mini 5Ai installation v1 Page : �  of �13 16
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17.Hydraulische integratie (incl optie van 3-weg klep en e-verwarming in de WP)

Basisschema van de warmtepomp aansluiting op een direct verwarmingscircuit. Regeling van de ruimte temperatuur met behulp van 
een # thermostaat AAN / UIT op het afgifte systeem. (DIT IS NIET HET VOORKEUR SCHEMA)

Schema met een compenserend reservoir (indien geen er geen hydro module wordt toegepast)
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18.Garantie, garantievoorwaarden, aansprakelijkheid en leveringsvoorwaarden

• • HOTJET CZ s.r.o. (hierna alleen "HOTJET"), is aansprakelijk voor de leveringsprestatie in de hoeveelheid,
kwaliteit en ontwerp volgens het aankoopcontract.

• • HOTJET is aansprakelijk voor geconstateerde gebreken binnen de garantieperiode, die 12 maanden, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Het bestaan van de garantieperiode voor HOTJET-producten is
afhankelijk van de naleving van de bepalingen en voorwaarden die zijn uiteengezet in deze garantieverklaring.

• • De garantie dekt defecten in materiaal, functie en / of vakmanschap. De garantie is niet van toepassing op
defecten veroorzaakt door onjuist project, onjuiste installatie, bediening, bedrading of onjuiste bediening, onjuiste
elektrische zekeringen en installatie, niet-naleving van de gespecificeerde spanning, onprofessionele of
inadequate interferentie en manipulatie, wijziging of demontage (in geval van daaropvolgende installatie is het
behoud van rechten die voortvloeien uit de garantie onderworpen aan de voltooiing van alle protocollen met
betrekking tot de montage), verkeerd gebruik, natuurrampen, overmacht, gewelddadige schade en verwaarlozing
van onderhoud. De garantie vervalt ook als een niet-geautoriseerde persoon zich in het product mengt. Normale
slijtage van operationele vullingen valt niet onder de garantie. Werkende vullingen vallen niet onder de garantie.
De garantie dekt alleen de goederen geleverd door HOTJET. De verantwoordelijkheid voor de productkeuze en
het gebruik berust volledig bij de koper. Het product moet worden gebruikt op de manier en voor het doel
waarvoor het is bedoeld. Het installatiebedrijf biedt de garantie die toereikend is voor de garantieperiode die is
voorzien voor de geleverde apparatuur. Als specifieke garantievoorwaarden van toepassing zijn op bepaalde
soorten producten en diensten, moeten deze worden vermeld in het garantiebewijs dat bij het product wordt
geleverd, waarbij de reikwijdte en garantiebepalingen voor afzonderlijke productgroepen kunnen verschillen.

• • De garantieperiode begint vanaf de zogenaamde geautoriseerde inbedrijfstelling van de warmtepomp. De
geautoriseerde inbedrijfstelling betekent het proces van controleactiviteiten en de warmtepomp beginnend door
een erkende technicus, echter niet later dan na verloop van twee maanden vanaf de datum van overname van
de goederen door de koper. De leverdatum en de persoon aan wie de goederen zijn geleverd, worden altijd
geschreven en bevestigd op het garantiebewijs. De periode, gedurende welke de koper de goederen niet kan
gebruiken als gevolg van een garantietekort, zal niet worden opgenomen in de garantieperiode.

• • De koper heeft het recht en de plicht om zichtbare gebreken, hoeveelheid en volledigheid van de goederen te
claimen binnen 3 dagen nadat de goederen zijn overgenomen. Alle latere claims van deze aard worden
genegeerd. Als er tijdens de garantieperiode een defect optreedt, dient de koper HOTJET hiervan schriftelijk of
per e-mail op de hoogte te stellen van het defect, het defect te beschrijven en aan te geven hoe het zich
manifesteert. Bovendien moet de koper het fabricagenummer vermelden en het defect sturen. relevant
garantiebewijs met de datum van verkoop, het factuurnummer en de plaats van installatie. De partijen zijn
overeengekomen dat door de bovengenoemde claim indiening wordt geoordeeld dat de koper een kosteloze
verwijdering van het defect vereist - door levering van het materiaal. Op basis van de beschrijving van het defect,
overleg en mogelijke technische inspecties van de apparatuur, zal HOTJET beslissen over de wijze van de
claimoplossing of de aanvang van het claimproces. HOTJET heeft het recht om andere documenten te vereisen,
bijvoorbeeld foto's van de plaats van installatie, apparatuur waarop de klacht betrekking heeft respectievelijk van
de koper.

• • In het geval van een gerechtvaardigd claimproces volgens dit garantiecertificaat, zal HOTJET de koper
voorzien van reparatiematerialen om het product in werkbare staat te brengen. De kosten verbonden aan
reparaties worden niet door HOTJET betaald. Delen en materialen waarop de claim betrekking heeft, worden
door de koper onverwijld naar het adres van de HOTJET gestuurd.

• • Als HOTJET, op basis van een mening van een expert over de onderdelen die de koper heeft ontvangen in
het claimproces, bepaalt dat de claim niet gerechtvaardigd is, is de koper verplicht om aan HOTJET alle aan het
claimproces gerelateerde kosten te betalen, evenals de afhandeling kosten van EUR 150.

• • De garantie onder dit garantiecertificaat en de algemene contractvoorwaarden van HOTJET wordt alleen
verstrekt buiten de grondgebieden van de Tsjechische Republiek en Slowakije. De garantie voor andere landen
van de wereldgemeenschap is ook van toepassing op deze goederen, dwz op garantiereparaties, in het geval
dat de goederen op kosten van de koper naar de hoofdzetel van HOTJET worden verzonden en naar de koper
worden verzonden na reparatie ook aan de de kosten van de koper.

• Voor de opdracht heeft Enzavu u de NVKL leveringsvoorwaarde overhandigt van 18 februari 2015 onder
nummer 25/2015 welke van toepassing zijn op alle leveringen van Enzavu.
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�Specificatie

Warmtepomp type NAV5Ai 

Opstellingsplaats Binnen 

Nominale capaciteit verwarmen bij +7/35W (min~max) kW 5,02 (1.8 ~ 6,2) 
Capaciteit verwarmen bij -7/35W (met E-backup)  kW 6,1 
Nominale capaciteit koelen +28/6W (min~max)  kW 5,1 (1.5 ~ 5,1) 

Opgenomen verogen verwarmen  (min~max) kW 0,41 ~ 1,25 
Opgenomen verogen koelen  (min~max)  kW 0,5 - 1,7 

COP (verwarmen +7/35W) 5,4 
EER (koelen +28/6W) 4,1 

Energielabel +7 W35 A++ 
Energielabel +7 W55 A+ 

size G 3/4" 
l/min 800 
˚C 25~60 
˚C 6~20 

R410A 
kg 0,75 

type Rotary 
Yes 
Yes 
Yes 
Carel 
Option 

type  EC 
m3/h 300 
m3/h 800 
m3/h 1200 
mm 250 
Pa 150 

dB(A) 38 
dB 46 
dB(A) 25 

˚C -20 / +35
˚C +10 / +35

V/Hz/f 230V/50Hz 1phase 
A 6 
kW 1,7 
A(traag) 16 

V/f/Hz 230V 1phase 50Hz 
kW 2,5 

mm 656 x 518 798 
kg 65 

Water Aansluiting in/uit 
Water flow verwarmen ∆t 5ºC / koelen ∆t 6 ºC 
Water temperatuur verwarmen 
Water temperatuur koelen 

Koudemiddel type  
Koudemiddel inhoud 

Compressor  
Inverter  
expansieventiel 
ondooicyclus 
regeling warmtepomp 
Modbus communicatie 

Ventilator ebm papst 
Luchthoeveelheid aanzuig en afblaas (min) 
Luchthoeveelheid aanzuig en afblaas (nom) 
luchthoeveelheid aanzuig en afblaas (max) 
kanaal diameter (rond minimaal, lengte 9m) 
Externe opvoerhoogte 

Geluidsdruk (binnen op 3 meter)* 
geluidsvermogen   
Geluidsdruk (buiten op 3 meter)* 

Werkingsgebied verwarmen Werkingsgebied 
koelen 

Voeding warmtepomp 
Max stroom 
Max opgenomen vermogen 
Afzekering 

Voeding E verwarming 2,5 kW optie** 
Maximaal vermogen E-verwarming 

Afmeting (LxBxH) 
Gewicht  
kleur Ral 7035 

Bij -7˚C is het maximale verwarmingsvermogen 6,1kW (bestaande uit 3,6 kW warmtepomp en 2,5 kW E-verwarmingselement) 
* Er wordt geen rekening gehouden met  afschermingen, reflecties, wind en atmospherische effecten ("vrijeveld condities")
** indien er geen monotec (hydromodule) wordt toegepast wordt er altijd een 3kW verwarmingselement mee geleverdt

Hoewel de informatie zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen en/of onjuistheden in de technische specificaties en 
dergelijke te allen tijde voorbehouden. Enzavu en Hotjet behouden het recht om aanpassingen te doen in de technische specificatie en in de   
uitvoering van de warmtepomp zonder overleg vooraf 

http://www.hotjet.cz


Leidingwater

Warm tapwater

Centrale verwarming
Laagtemperatuur

Warmtepomp
NAV5Ai

Gasloze
Hydro
Module

T

Weersafhankelijke 
Regeling (standaard)

Appendages die o.a. niet getekend 
maar wel moeten worden opgenomen 
- Expansievat
- Kogelkranen
- Inregelafsluiter
- overstortventiel

Principe schema Gasloos
Warmtepomp NAV5Ai met 
Hydro Module
Functie: verwarming en tapwater
Versie 13-2a

T Ruimtethermostaat aan/uit

60x65x150 (LxBxH)



Leidingwater
Warm tapwater

Centrale verwarming
Laagtemperatuur/
Hoogtemperatuur

CV KetelWarmtepomp
NAV5Ai

Hydro

Module

Hybride

T

Weersafhankelijke 
Regeling (indien niet mogelijk vrijgave 
signaal van uit hydro module naar CV ketel)

T

Weersafhankelijke 
Regeling (standaard)

Appendages die o.a. niet getekend 
maar wel moeten worden opgenomen 
- Expansievat
- Kogelkranen
- Inregelafsluiter
- overstortventiel

Principe schema Hybride
Warmtepomp NAV5Ai met 
Hybride Hydro Module
Functie: Verwarming en tapwater
Versie 13-2b

T Ruimtethermostaat aan/uit

65x60x90 (LxBxH)
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