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 Voorwoord  

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over transport, installatie, het inbedrijfstellen en 
onderhoud van de OC Autarkis warmtepomp. De opgenomen informatie is bedoeld om tijdens het 
gebruik van de unit te behoeden voor mogelijke ongevallen, beschadigingen van de unit te voorkomen 
en een storingsvrij functioneren van de unit te bevorderen.  
 
Lees voor het in werking stellen van uw OC Autarkis warmtepomp deze handleiding goed door. Maak 
u met de werking en de bediening van het apparaat goed vertrouwd en volg de gegeven aanwijzingen 
stipt op.  
 
De handleiding dient bij de warmtepomp aanwezig te zijn en bewaard te blijven zodat deze door 
iedereen te lezen is.  
 
Transport, installatie, ingebruikname en onderhoud dient uitsluitend door daartoe gekwalificeerd en 
geschoold personeel te worden uitgevoerd. 
 
OC Autarkis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen of materialen die te wijten 
zijn aan het niet opvolgen van deze handleiding. 
 
Ter verduidelijking zijn belangrijke items dikgedrukt aangeven inclusief de tekst “Let op!”. Dit zijn 
belangrijke aanwijzingen die u voor gevaar behoeden of betrekking hebben op gevaar voor 
beschadiging van de unit. Neem alle op- en aanmerkingen ter harte.  
 
De in deze handleiding gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op de meest recente informatie. Zij 
worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen. OC Autarkis behoudt zich het recht voor, 
ongeacht welk moment, de constructie en/of uitvoeringen van de warmtepomp zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen of eerder gedane leveranties dienovereenkomstig aan te passen.  
 
Alle OC Autarkis warmtepompen en bijbehorende componenten worden gefabriceerd volgens 
geldende interne en externe voorschriften en normen. Alle producten zijn, indien noodzakelijk voorzien 
van een CE markering. De fabricage van onze producten en het bijbehorende proces is geborgd 
volgens ISO 9001:2015. 
 
Indien u vragen heeft of nadere uitleg wenst aangaande specifieke onderwerpen die op de unit 
betrekking hebben, aarzel dan niet en neem contact op met één van onze medewerkers.  
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 Algemene Informatie 

2.1. Informatie voor de gebruiker 

We feliciteren u met de aanschaf van uw nieuwe huishoudelijke warmtepomp. Ongetwijfeld zult u veel 
en lang plezier hebben van deze topkwaliteit warmtepomp. We raden u aan om deze handleiding 
aandachtig te lezen voordat u de warmtepomp in gebruik neemt  en start met het profiteren van de 
volledige functionaliteit van de warmtepomp. Deze handleiding bevatbelangrijke informatie over uw 
veiligheid, zorg en onderhoud van het apparaat. De warmtepomp is ontworpen voor huishoudelijk, 
kantoor of commercieel gebruik. Het apparaat is niet ontworpen voor industrieel gebruik, zoals in 
hotels, zwembaden, etcetera. 
 
De handleiding is van toepassing op zowel toestel VT3132 als VT3162. Alleen de uitvoering (formaat) 
van het boilervat verschilt van elkaar. Deze types worden uitgerust met twee mogelijke displays 
(VTC100, display met 2 regels of MC5, LED-display met 5 regels). Beiden worden toegelicht in deze 
gebruikershandleiding (zie hoofdstuk 7 en 8).  
 
2.2. Informatie voor de installateur 

 
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u met de installatie begint. Deze instructies geven u 
belangrijke informatie voor de correcte werking van de warmtepomp. De geldende normen, wetten en 
lokale voorschriften voor drinkwater en elektrische installaties moeten in acht worden genomen. 
 

2.3. Werkingsprincipe van warmtepomp 

De warmtepomp werkt volgens het lucht / water-principe: de omgevingslucht wordt met een ventilator 
door de verdamper geleid, die thermische energie uit de lucht onttrekt en doorstuurt naar de 
compressor. In de compressor wordt de energie op een hoger temperatuurniveau gebracht. Deze 
energie wordt vervolgens via de condensor (warmtewisselaar) naar de hygieneboiler vrijgegeven. De 
warmtepomp gebruikt minder elektrische energie dan thermische energie. Het energieverschil haalt de 
warmtepomp uit de lucht.  
 
Veiligheidsinformatie: dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met 
beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of personen die niet over voldoende kennis en 
ervaring beschikken, tenzij daarop wordt geïnstrueerd en gecontroleerd.  
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2.4. Technische gegevens –  VT3162 en VT3132 

  VT3162 VT3132 
COEFFICIENT OF PERFORMANCE  GETEST VOLGENS EN16147:2011 
COP (A20/W55) XL profiel 
 

 
 

3,15 
XXL 

3,61  
XL 

Energieklasse  A A+ 
Standby vermogen W 30 20 
Geluidsvermogen uitblaaszijde (getest 
volgens EN 12102 & EN ISO 9614-2) 

dB(A) 
 

64 
 

60  

    
WARMTEPOMP     
Afmetingen mm Hoogte: 1920  

Diameter Ø707 
Hoogte: 1916  
Diameter Ø707 

Gewicht zonder verpakking (VT3162)  kg 184 178 
Gewicht met verpakking (VT3162) kg 201  
Gevuld gewicht kg 551 440 
Koudemiddel - R134A R134A 
Hoeveelheid koudemiddel kg 1,4 1,4 
Anode PT 5/4” – Magnesium 5/4” – Magnesium  
Anodebeveiliging - Melding in display Melding in display 
Opslag en transport temperatuur °C -20 to +60  
    
ELEKTRISCH    
Voltage / Frequentie  V / Hz 230 / 50 Phase - Neutral - 

Earth 
230 / 50 Phase - Neutral 
- Earth 

Aansluitwaarde A 16 16 
Warmtepomp input elektrisch A20W55 kW 1,248 *** 1,248 
Warmtepomp output thermisch A20W55 kW 4,098 *** 4,098 
Vermogen elektrische bijverwarming  kW 2,0 2,0 
    
LUCHTZIJDIG    
Luchthoeveelheid  m3 / h Min. 300 / Max. 400 Min. 200 / Max. 300 
Lucht temperatuur range °C Min. -10 to Max. +35 Min. -10 to Max. +35 
Aansluiting luchtkanalen mm Ø160 Ø160 
    
WATER     
Waterinhoud  boilervat L 367 242  
Maximale waterdruk Bar 10  10 
Maximale watertemperatuur °C 62 62 
Wateraansluitingen ****     
 Drinkwateraansluiting PT 1” 1” 
 Wamwateraansluiting PT 1” 1” 
 Condensafvoer PT 1/2” 1/2” 
 Ruimteverwarming PT 1” 1” 
 Circulatie PT 3/4” 3/4"  
Oppervlakte warmtewisselaar boven m2 0,65 0,70 
Inhoud warmtewisselaar boven L 3,8 3,8 
Oppervlakte warmtewisselaar onder m2 1,6 1,6 
Inhoud warmtewisselaar onder L 9,6 9,6 
Bescherming tegen waterindringing IP 21 21 

 
*  Zie ‘WPZ report no. B-119-17-03, Version 1’ / getest volgens EN16147:2011 (geen kanaalwerk)  
***  Getest volgens ASHRAE standaarden 
**** Whitworth Pipe thread 
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2.5. Constructieschema  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: COMPRESSOR 15: DRINKWATERAANSLUTING 1” 
2: REGELAAR 16: ISOLATIE 

3: VERDAMPER 17: IN HOOGTE VERSTELBARE POTEN (3x) 

4: VENTILATOR 18: ONDERSTE WARMTEWISSELAAR INGANG 1" RG 

5: TANK, EMAILLE 19: ONDERSTE WARMTEWISSELAAR UITGANG 1” RG 

6: VERWARMINGSELEMENT 20: BOVENSTE WARMTEWISSELAAR INGANG 1” RG 

7: THERMOSTAAT 21: BOVENSTE WARMTEWISSELAAR UITGANG 1” RG 

8: ANODE (STANDAARD) / 
ELECTRISCHE ANODE (OPTIE) 

22: LUCHTUITLAAT (ø160mm) 

9: HOUDER VOOR SENSOR 
(CONTAINER) 

23: LUCHTINLAAT (ø160mm) 

10: HOUDER VOOR SENSOREN  29: LED IN BEDRIJF / STORINGINDICATOR – WP 
(NIET INDIEN LED-DISPLAY) 

11: FLENS (STANDAARD) 30: LED IN BEDRIJF / STORINGINDICATOR – 
HULPVERWARMING (NIET INDIEN LED-DISPLAY) 

12: CONDENSWATERAFVOER 1/2 
"RG 

31: DISPLAY 

13: WARMWATER AANSLUITING 1” 
RG 

32: DRAAI-/ DRUKKNOP (NIET INDIEN LED-DISPLAY) 

14: ONTLUCHTINGAANSLUITING 3/4”   



 
 

 

  
Handleiding OC Warmtepomp | PCM | v4.0 (26-02-2021)     7  
 

 

 

 

2.6. Geïntegreerde warmtewisselaar 

Zowel model VT3132 als VT 3162 zijn voorzien van twee warmtewisselaars. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Let op! 
De temperatuur in het boilervat mag niet hoger zijn dan 65 ° C, anders kan het koelcircuit beschadigd 
raken. Schade aan het apparaat als gevolg van oververhitting is uitgesloten van de garantie. 
  

Technische gegevens warmtewisselaars 
 
     
 Onderste WW Bovenste WW 
Model oppervlak Volume oppervlak Volume 
Unit  m2 l m2 l 
VT3162  1,6 9,60 0,65 3,80 
VT3132 1,6 9,60 0,70 3,80 
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 Transport, Opslag en Verpakking 

3.1. Transport 

De warmtepomp mag alleen horizontaal worden getransporteerd. De apparaten mogen nooit worden 
gestapeld.  
 
Let op! 
Bij het accepteren van de levering mag het apparaat of de verpakking niet zijn beschadigd. Eventuele 
klachten moeten rechtstreeks bij het transportbedrijf worden ingediend. 
 

 
 
3.2. Opslag 

Het apparaat mag alleen verticaal worden opgeslagen. De apparaten mogen nooit worden gestapeld. 
De opslagplaats moet droog zijn. De temperatuur in de opslagruimte mag niet lager zijn dan -20 ° C 
en niet boven + 50 ° C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Verpakking 

 Verpakking bestaat uit 

• Warmtepomp OC Autarkis 
• Verpakkingsinformatie 
• Handleiding 
• Elektrisch schema 
• Stelvoeten voor plaatsen van warmtepomp 
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 Verpakking 

• Bovenste 
verpakkingsdeel (1) 

• Onderste verpakkingsdeel 
(2) 

• 4 stuks 
beschermingshoeken (3) 

• Pallet (4) 
• De warmtepomp is 

vastgezet met 3 bouten 
aan de onderzijde van de 
pallet (5) 

• De warmtepompen 
mogen niet worden 
gestapeld. 

 
De transportverpakking is 
milieuvriendelijk (karton + hout) en 
kan gemakkelijk hergebruikt of 
verwijderd en gerecycled worden. 
Wanneer u het 
verpakkingsmateriaal niet zelf 
kunt hergebruiken, kunt u dit 
afvoeren naar een recyclebedrijf 
bij u in de buurt. Let op de lokale 
regelgeving. 
 
Let op! 
Er is geen “Tilt Check” aanwezig 
op de verpakking. 
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 Installatie van de warmtepomp 

4.1. Bepalen van de opstelplaats 

De warmtepomp moet indien mogelijk dichtbij de tapwater leiding worden geplaatst. Hierdoor worden 
warmteverliezen laag gehouden. De ondergrond moet waterpas en stabiel zijn: deze moet het gewicht 
van de gevulde warmtepomp zoals aangegeven in 3.4 permanent kunnen dragen. 
 
Kleine oneffenheden in de vloer kunnen uitgebalanceerd worden met behulp van de in de hoogte 
verstelbare poten. Moet de warmtepomp tijdens de nacht werken (i.v.m. laagtarief stroom), zet de 
warmtepomp dan niet dichtbij slaapkamers. De warmtepomp werkt relatief stil, maar toch zou u zich 
aan het geluid kunnen storen. De warmtepomp moet dusdanig worden geïnstalleerd, dat het 
gemakkelijk toegankelijk is. Alle schade veroorzaakt door onvoldoende toegankelijkheid (onmogelijke 
bediening, onderhoud en reparatie) vallen onder de verantwoordelijkheid van de installateur en 
worden niet gedekt door de fabrieksgarantie. 

 
De warmtepomp moet op een zodanige manier worden geïnstalleerd dat een vrije afvoer van condens 
en water uit het veiligheidsslot wordt gewaarborgd. Bij installatie op een zolder of in ruimtes met 
gevoelige vloerbedekkingen (parket, inbouwkast, enz.) moeten passende beschermende maatregelen 
(bijv. Vloermatten) worden voorzien. 
 

 

In bovenstaande afbeelding wordt een ruimtereservering geadviseerd. Het is mogelijk dat in projecten, 
en alleen in overleg met en met schriftelijke toestemming van OC Autarkis, hiervan afgeweken wordt. 
 
 

300 mm 

500 mm 500 mm 
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Let op! 
De aanbevolen minimale afstand tot wanden en plafonds op de installatieplaats van de warmtepomp 
is noodzakelijk om onderhoudsservices optimaal uit te voeren. En om voldoende ruimte te hebben om 
de luchtkanalen aan te sluiten of om terugkoppeling in de recirculatiemodus te voorkomen. 

Er moet ook voldoende ruimte achter de warmtepomp zijn voor het onderhoud van de hydraulische 
componenten en aansluitingen. 
 
Alle schade veroorzaakt door verminderde toegankelijkheid is voor verantwoordelijkheid van de 
installateur / klant en wordt niet door de fabrieksgarantie gedekt. 
 
4.2. Installatie-instructies 

Tips & Tricks 
Om geurtjes te voorkomen en om te voorkomen dat gassen met het condens in de afvoer terecht 
komen, moet een sifon worden geïnstalleerd volgens de geldende normen.  
 
Let op! 

• Minimale hoogte van de ruimte = 2500 mm 
• De warmtepomp moet altijd worden uitgelijnd om de 

afvoer van het condens mogelijk te maken. Een 
maximale helling van 1 ° naar achteren is toelaatbaar. 

• De slang voor de condensafvoer moet correct op de 
uitlaat worden geïnstalleerd en zonder obstructies van 
de afvoerslang in de afvoer worden geleid. Als de 
afvoerslang via de condensafvoeraansluiting wordt 
geleid, kan het condens terugstromen naar de 
warmtepomp. Schade veroorzaakt door deze 
montagefout valt niet onder de fabrieksgarantie. 

• De warmtepomp mag maximaal 45 ° naar de zijkant 
worden gekanteld. Alleen aan de achterkant 
(transporthendel) mag de warmtepomp horizontaal 
worden gekanteld. Dit geldt ook voor het transport naar 
de installatieplaats. 

• De wateraansluiting en inbedrijfstelling moeten worden 
uitgevoerd door een geautoriseerde specialist in 
overeenstemming met de geldende wetten, normen en 
lokale voorschriften voor drinkwater en elektrische 
installatie. 

• Vóór ingebruikname moet de warmtepomp volledig met water worden gevuld. Alleen dan kan 
het systeem elektrisch worden aangesloten (230V). 
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4.3. Uitpakken van de warmtepomp 

Verwijder de kartonnen doos en de beschermende hoeken. Maak de moeren op de 
bevestigingsbouten onder de transportpallet los met een steeksleutel van 19 mm zodat u de ringen 
eruit kunt trekken. Breng de warmtepomp met de pallet naar de plaats waar deze moet staan . 
Verwijder vervolgens de moeren van de pallet (zie onderstaande afbeeldingen) en daarna de pallet. 
Met behulp van de transporthendel is dit eenvoudig te hanteren. Bevestig nu de drie poten aan de 
bout en lijn het systeem uit zoals hieronder wordt beschreven. Verwijder de transporthendel. 
 

 
 
4.4. Monteren op de stelschroeven en afstellen 

De meegeleverde stelpoten kunnen gebruikt worden om de warmtepomp stabiel op de ondergrond te 
plaatsen. Instructie voor het afstellen is als volgt: 
 

1. De drukring (3) wordt geplaatst 
onder de stelschroef 

2. De borgmoer (1) wordt losgedraaid 
3. De voetschroef (2) wordt afgesteld 
4. De borgmoer (1) wordt opnieuw 

vastgezet 
5. Controleer de juiste plaatsing en 

hoek 
 
 
Let op! 
Voor een correcte werking van de 
condensafvoer is het noodzakelijk dat de warmtepomp waterpas (maximale afwijking van 1 graad) 
wordt geplaatst. 
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4.5. Drinkwateraansluiting 

De warmtepomp levert, met de aanvoerdruk, vanuit het buffervat aan de leidingen voor warm water 
(WW). Volgens de geldende regels moet de drinkwateraansluiting via een nieuwe veiligheidsgroep of 
een gelijkwaardige combinatie van afvoerklep, veiligheidsklep en terugslagklep zijn. Deze fittingen zijn 
niet inbegrepen. We raden aan alleen goedgekeurde kleppen en fittingen te gebruiken voor het 
aansluiten van de warmtepomp om geluid in de leidingen te voorkomen. Open tijdens het vullen ten 
minste één WW-tappunt totdat er water uitkomt. De warmtepomp mag alleen in gebruik worden 
genomen als er is gewaarborgd, dat de opslagtank volledig is gevuld. Bij de eerste inbedrijfstelling of 
na het legen van de opslagtank voor onderhoudsdoeleinden, duurt de opwarmfase ongeveer 8 tot 10 
uur bij een watertemperatuur van 45-55 ° C en een toevoerluchttemperatuur van 15 ° C. 
 
De overloop van de veiligheidsklep moet worden aangesloten op een riool. De terugslagklep voorkomt 
de terugstroming van WW voor de installatie van koud water. Als de waterdruk meer dan 3 bar is, kan 
het nodig zijn om een drukregelaar te installeren. 
 
Het toegevoerde drinkwater moet de kwaliteit van het drinkwater hebben. Afhankelijk van de 
waterkwaliteit en het toevoerende netwerk van drinkwater (bijv. hardheid, pH, zwevend stof, 
verontreinigingen), kan het volgens de algemeen aanvaarde regels van de installatietechnologie nodig 
zijn om verdere beschermende maatregelen te treffen om corrosie te voorkomen. 
 
De warmtepomp heeft een opslag tank van hoogwaardig staal, met een interne coating (emaille), 
evenals een permanente kathodische bescherming door een magnesium signaalanode. Dit biedt een 
corrosieve bescherming van het apparaat. 
 
Let op! 
Bij het gebruik van koperen leidingen, dient de regel "nooit koper te installeren in de 
stroomrichting van staal (buizen en fittingen)" in acht worden genomen. Voorzie indien nodig 
galvanische isolatie met isolerende fittingen. Zorg ervoor dat er na het solderen geen restvloeistof in 
de buis achterblijft, omdat dit ook het risico op corrosie verhoogt. 
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4.6. Drinkwater aansluitschema 

Principetekening 
 
Houdt u aan de speciale hygiënevoorschriften voor drinkwaterinstallaties. De verbinding moet voldoen 
aan de erkende regels van de technologie. Afhankelijk van de gebruikte materialen, moet galvanische 
isolatie (bijvoorbeeld isolatiemontage) worden geboden. 
  

 
 

1. Drinkwateraansluiting 
2. Kogelkraan 1 ": moet tijdens bedrijf geopend zijn 
3. Zeef 1 ": verzamelt stof en andere ongewenste deeltjes uit  het leidingsysteem  

(alleen indien noodzakelijk) 
4. Terugslagklep 1 ": voorkomt dat tapwater in de drinkwaterinstallatie terugstroomt 
5. Veiligheidsklep 1 ": max. Druk 1 MPa / 10 bar. De aangesloten afvoerleiding moet vorstvrij 

geïnstalleerd worden en met natuurlijke verloop. Het water kan van de drukleiding van het 
overdrukventiel af druipen. Daarom moet de buis een vrije uitlaat hebben. 

6. Afvoerventiel 1 ": opent om de opslagtank af te tappen 
7. Afvoerpijp: voor de verwijdering van het water uit de veiligheidsklep en de afvoer ervan 
8. Afvoer: leidt de afvoerpijpen van de veiligheidsklep en van het afvoerventiel naar  het riool 

 
 
4.7. Warmwateraansluiting 

Let op de speciale hygiënevoorschriften voor drinkwaterinstallaties. De verbinding moet voldoen aan 
de erkende regels van de technologie. Afhankelijk van de gebruikte materialen, moet gegalvaniseerde 
isolatie (bijvoorbeeld isolatiemontage) worden geboden. 
 
Tips & Tricks 
Open tijdens het vullen de hoogste en meest afgelegen WW-kraan totdat er water uitkomt. Na het 
vullen duurt de verwarmingsfase ongeveer 8 tot 10 uur bij een watertemperatuur van 45-55 ° C en een 
toevoerluchttemperatuur van 15 ° C. 
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4.8. Warmtewater aansluitschema 

 

1. Warmwateruitlaat uit de opslagtank 
2. Kogelkraan 1 ": moet altijd volledig open zijn tijdens bedrijf 
3. Optioneel: thermostatisch mengventiel 1 ": als de warmtepomp wordt gebruikt met 

temperatuur > 50 ° C, kan de tapwatertemperatuur worden beperkt door middel van een 
thermostatisch mengventiel zodat er geen gevaar voor brandwonden is 

4. Voor warm water installatie 
5. Koud water toevoer 

 
 
Gebruikersinformatie 
Uw installateur heeft een nieuwe veiligheidsaansluiting voor de warmwaterboiler geïnstalleerd. Deze 
fitting beschermt het boilervat tegen overdruk, die zich tijdens het verwarmen opbouwt door de 
uitzetting van het water. De terugstroombeveiliger is bevestigd aan de drinkwateraansluiting (van de 
waterleverancier) en voorkomt dat tapwater door overdruk terugvloeit in de drinkwaterwaterleiding. 
Wanneer de druk in de WW-tank de ingestelde waarde overschrijdt, opent de veiligheidsklep en 
verlaagt deze de druk door water af te geven. Het is volkomen normaal dat water uit de veiligheidsklep 
ontsnapt. Het laat zien dat de veiligheidsklep werkt. 
 
Let op! 
De gebruiker is verantwoordelijk voor de werking van de veiligheidsklep en moet daarom 3-4 keer per 
jaar controleren op juiste werking: tijdens het gebruik van de veiligheidsklep kunt u het uitstromende 
water zien en horen en op die manier controleren of de klep werkt. Zorg ervoor dat u tegelijkertijd de 
condensafvoer controleert en indien nodig reinigt. Schade aan het systeem veroorzaakt door een 
geblokkeerde veiligheidsklep of onvoldoende afvoer van condens valt niet onder de garantie. 
 
Beveiligingswaarschuwing 
Bij normaal gebruik met de warmtepomp is er geen risico op verbranding door warm water. Dit geldt 
ook voor de elektrische bijverwarming. In het geval van een defect in de thermostaat van de extra 

1 
2 

3 

2 

5 

4 
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verwarming, kan het echter voorkomen dat de verwarmer het tapwater verwarmt tot 95 ° C - 98 ° C 
(totdat de thermische zekering de verwarming uitschakelt). Om verbrandingsgevaar te voorkomen, 
kunt u een thermostatisch geregeld mengventiel installeren, welke de warmwatertemperatuur voor de 
gehele warmwaterinstallatie centraal begrenst. Met een dergelijke mengklep mag de WW-temperatuur 
normaal niet hoger zijn dan 65 ° C. 
 
Let op! 
Schade veroorzaakt door een defecte veiligheidsklep valt niet onder de fabrieksgarantie. 
 
Tips & Tricks 
Een goede isolatie van de WW-leidingen is een onmisbare maatregel om de volledige werking van het 
systeem mogelijk te maken. 
 
 
4.9. Isolatie van de leidingen 

Om warmteverlies te voorkomen, moeten de volledige leidingen thermisch geïsoleerd zijn. Dit omvat 
ook circulatie- en warmtewisselaaraansluitingen. 
 
4.10. Condens afvoer 

Afhankelijk van de luchtvochtigheid zal de verdamper meer of minder condens vormen. Het 
condenswater moet via de condensafvoerslang in het riool worden geloosd. De installatie-instructies 
moeten in acht worden genomen. De vrije afvoer van het condenswater moet in de voorgeschreven 
intervallen worden gecontroleerd en indien nodig worden gereinigd.  
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 Luchttechnische verbinding 

5.1. Basisregels 

De lucht is de belangrijkste warmte bron van de warmtepomp. De warmtepomp gebruikt warmte-
energie uit de lucht. De warmtepomp werkt efficiënter naarmate de luchttemperatuur hoger is. Aan de 
andere kant geeft het gekoelde en ontvochtigde lucht af. 
 
In het geval van een buitenluchtaansluiting zijn er hier geen beperkingen. Overigens wordt dit type 
aansluiting vooral aanbevolen als de warmtepomp wordt gebruikt in tweewaardige modus (WP in de 
zomer, boiler in de winter). De buitenste luchtinlaat- en uitlaatopeningen moeten worden beschermd 
door een passend eindstuk met rooster. 
 
Vereisten voor de toevoerlucht: 
 

• De inlaatlucht moet vrij zijn van stof en vet. 
• In de recirculatiemodus moet de installatieruimte een oppervlakte hebben van minimaal 7m² 

en 20m²  ruimtevolume. 
• Voor luchtkanaalaansluiting dient het vereiste luchtdebiet 400 m3/h beschikbaar te zijn 

binnen de randvoorwaarden van drukopbouw en geluid 
• De toevoerluchttemperatuur moet tussen -10 °C en +35 °C liggen. 

 
5.2. Werking van het  luchtkanaal 

Luchtkanalen moeten thermisch geïsoleerd zijn om te voorkomen dat vocht condenseert. De 
aansluiting is bedoeld voor kanalen met een diameter ø 160 mm. Voor een goede luchttoevoer, dient 
u de volgende regels in acht te nemen: voor het ontwerp van de luchtkanalen moeten de bijgevoegde 
installatieschema’s worden aangehouden. Houd er ook rekening mee dat de luchtkanalen trillingsvrij 
zijn bevestigd, anders kunnen trillingen worden verzonden die de structuur verstoren. Voor een stillere 
werking kan een geluiddemper worden geïnstalleerd. 
 
5.3. Dubbelwandige leiding 

De dubbelwandige leidingen worden meestal gebruikt bij het gebruik van buitenlucht als luchtbron. Bij 
dit type installatie moet de ventilatorsnelheid op "hoog" worden ingesteld. Andere combinaties met 
toevoerlucht van buiten of van aangrenzende kamers, evenals afvoerlucht naar buiten of naar 
hulpkamers zijn gebruikelijk. De warmtepomp kan ook worden aangesloten op de leidingen van een 
woningventilatiesysteem. Houd er in dit geval rekening mee dat de luchtstroom van de huishoudelijke 
ventilatie voldoet aan de vereisten van de warmtepomp. De luchtstroom kan ook op een selecteerbare 
snelheid worden gehandhaafd, zelfs wanneer de warmtepomp niet in bedrijf is. 
 
Let op! 
Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de geldende wetten, normen, 
technische voorschriften en nationale en lokale voorschriften voor elektrische installatie door een 
erkende professional. 
 
 
Beveiligingswaarschuwing 
Als het netsnoer is beschadigd, mag het alleen worden vervangen door de fabrikant, de 
klantenservice of gelijkwaardig gekwalificeerd personeel om ongelukken en gevaar te voorkomen. 
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5.4. Electrische aansluiting 

De warmtepomp is in de fabriek uitgerust met een 1,8 m lange verbindingskabel (3 x 2,5 mm²), die via 
een trekontlasting via de achterkant naar buiten is geleid. De verbindingskabel is voorzien van een 
beschermende contactstekker en kan rechtstreeks via een stopcontact worden aangesloten. De 
contactdoos zelf moet worden beschermd door een stroomonderbreker volgens de regels voor 
elektrische installaties. 
 
Beveiligingswaarschuwing 
Voordat u aan het apparaat werkt, moet het worden losgekoppeld van het stroomnet (haal de stekker 
uit het stopcontact). Anders bestaat er levensgevaar door een elektrische schok. 
 
Netsnoer kleuren: 
Fase – Bruin:  
Neutraal – Blauw:  
Aarde – Geel/Groen: 
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5.5. Ingebruikname van de warmtepomp 

De inbedrijfstelling wordt uitgevoerd door OC Autarkis, of na schriftelijke bevestiging door een andere 
partij. Bij de inbedrijfstelling worden een aantal controles uitgevoerd, en wordt er zorg gedragen dat de 
correcte instellingen worden ingevoerd. 
 
De installateur wordt verwezen naar het seperate document “opstartprotocol warmtepomp” voor een 
correcte inbedrijfstelling van de warmtepomp, in combinatie met het opstartprotocol van de 
vloerverwarming. 
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 Werking van de warmtepomp 

De primaire energiebron is de geïntegreerde warmtepomp. Dit werkt volgens het thermodynamische 
principe en gebruikt de beschikbare energie in de lucht voor de verwerking van tapwater. 
 
6.1. Functie van het koelcircuit 

Het gasvormige koelmiddel uit de verdamper wordt samengeperst in de compressor (5) van 6 bar tot 
18 bar. In dit geval wordt het koelmiddel op een hoog temperatuurniveau gebracht om vervolgens 
warmte-energie aan het boilervat af te leveren via de condensor (7), die aan de buitenkant rond de 
WW-tank is gewikkeld. Het koelmiddel wordt vervolgens geëxpandeerd, vloeibaar gemaakt en via het 
droge filter (8 - filters, indien aanwezig, verontreinigingen van het koelmiddel) en via de 
warmtewisselaar (4) naar de verdamper (2) gevoerd, waar het koelmiddel nieuwe energie kan 
onttrekken aan de circulerende lucht. Het expansieventiel (3) heeft tot doel vloeistof aan de verdamper 
toevoer (2) te reguleren. Een hogedrukmonitor (6, pressostaat) beveiligt het koelcircuit tegen overdruk. 
 
Tip: 
De warmtepomp werkt efficiënter en zuiniger met een hoge luchttemperatuur en een lagere 
warmwatertemperatuur. 
 
 

 
  

4 
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6.2. Elektrische bijverwarming 

Het thermisch vermogen van de warmtepomp kan met de extra elektrische verwarming met 3 kW 
worden verhoogd. Met de elektrische bijverwarming kan het bovenste deel van de opslagtank zeer 
snel worden opgewarmd. Toepassingen voor de elektrische verwarming zijn: BOOST-functie, 
legionellabeschermingsfunctie, abnormaal hoog waterverbruik of herinbedrijfstelling na het legen van 
de opslagtank. Om de extra elektrische verwarming te gebruiken, moet deze worden geactiveerd als 
in bedrijf. Het verwarmingselement kan ook alleen als noodverwarming worden gebruikt. 
 
6.3. Permanente corrosiebescherming van de opslag 

Signaalanode 
De WW-opslagtank wordt effectief beschermd door emaillering tegen corrosie. Uiteraard is het 
geëmailleerde oppervlak enigszins poreus. Om uw warmwaterboiler optimaal en permanent te 
beschermen tegen corrosie, voorzien wij bovendien elke opslageenheid van een signaalanode in het 
midden van de opslagtank. De ruim bemeten anode slijt langzaam. In de regel werkt de signaalanode 
enkele jaren (afhankelijk van de waterkwaliteit). De signaalanode informeert u via een foutmelding op 
het display dat de anode vervangen moet worden. Deze opmerking is echter alleen ter informatie, de 
mate van verwarming wordt hier niet door beïnvloed. Vraag zonodig uw installateur om een nieuwe 
signaalanode te installeren. 
 
6.4. Automatische ontdooiing 

De warmtepomp is voorzien van een continue automatische ontdooiing. Dit systeem vermindert de 
frequentie van ontdooicycli en verhoogt tegelijkertijd de winstgevendheid van de warmtepomp 
(langere doorlooptijden). Toch kan het gebeuren dat de verdamper moet worden ontdooid (vooral bij 
zeer lage buitentemperaturen en bij een constant hoge vraag naar tapwater). Een sensor bewaakt de 
temperatuur van de verdamper en start indien nodig automatisch een ontdooicyclus. De drempel voor 
het activeren van de ontdooicyclus is -18 ° C voor het hete gasproces. Bij een verdampertemperatuur 
van +5 ° C wordt de werking van warmtepomp hervat. 
 
Wanneer de temperatuur bij de verdamper onder -2 ° C daalt, wordt een ontdooicyclus met heet gas 
gestart. Het magneetventiel wordt geopend terwijl de compressor draait en de ventilator is 
uitgeschakeld. Wanneer de verdampertemperatuur + 5 ° C bereikt, sluit het magneetventiel en wordt 
de ventilator weer ingeschakeld. Als de verdampertemperatuur van + 5 ° C niet binnen 20 minuten 
wordt bereikt, wordt de ontdooicyclus afgebroken en op normaal bedrijf omgeschakeld. Als de 
verdampertemperatuur daalt tot -18 ° C of lager, wordt de HP uitgeschakeld. De extra 
verwarmingstoestellen "WP + EL" of "WP + KES" nemen de WW-bereiding over zodra de temperatuur 
van het tapwater onder "Tmin" zakt. 
 
Tips & Tricks 
Er zitten minstens twee uur tussen twee ontdooicycli. Dit betekent dat er binnen twee uur na het 
starten van een ontdooicyclus geen verdere ontdooicyclus wordt gestart, zelfs als de temperatuur van 
de verdamper lager zou worden dan -2 ° C. 
 
6.5. Keuze van energiebronnen 

De warmwaterbereiding kan worden uitgevoerd via de warmtepomp (WP), de aanvullende elektrische 
verwarming en / of een externe warmtebron (ketel, zonnesysteem ...). 
 
De energiebronnen worden geselecteerd in het instelmenu afzonderlijk of in combinatie, waarbij de 
combinatie van "elektrische bijverwarming en externe voeding tegelijkertijd" niet is toegestaan. 
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De streeftemperatuur van het warme water en de minimumtemperatuur zijn onafhankelijk instelbaar 
via de menu-items "Tset" of "Tmin". 
Temperatuurinstelbereik: van 5 ° C tot "Tmax" 
Fabrieksinstellingen: "Tmin" 35 ° C en "Tsoll" 45 ° C. 
 
De warmwaterbereiding tot de ingestelde temperatuur hangt af van het geselecteerde primaire 
energietype (eerst vermelde energiebron), hetzij met de warmtepomp (type energiekeuze "W.Pomp", 
"WP + EL", "WP + ketel") of met de extra verwarming ( Energietype Selectie "EL" of "Boiler"). 
 
Als de temperatuur in de tank onder "Tmin" zakt, wordt de secundaire energiebron die is geselecteerd 
in de bedieningsmodus, geactiveerd. De secundaire warmtebron (verwarmingselement of bron) 
handhaaft het minimale comfort voor tapwater. De warmtepomp werkt met een schakelverschil van +1 
- 3 ° C. 
 
Bedieningsdisplay 
Het bedieningsdisplay wordt uitgevoerd door de LED's (29) en (30). 
LED (29), bovenaan: weergave voor WP-werking 
LED (30), onder: weergave van de werking met andere warmtebronnen. 
 

 UIT Buiten dienst (niet vrijgegeven) 

 ORANJE Standby-modus 

 GROEN In bedrijf – WW wordt opgewarmd 

 
 
Let op! 
Als de warmtewisselaar inactief is (bijvoorbeeld als de toevoerluchttermperatuur buiten het toegestane 
werkbereik ligt), wordt de warmwater-tank opgewarmd tot de insteltemperatuur met de extra 
verwarming of de externe energiebronnen (afhankelijk van het energietype “WP + EL”, “WP + boiler”).  
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 Bediening warmtepomp module VTC100 

Dit hoofdstuk gaat over de bediening voor de warmtepompen 
geleverd met het display met 2 regels en de draaiknop, zie de 
afbeelding. De bediening met LED-display staat beschreven in 
het volgende hoofdstuk. 
 
7.1. Bedieningspaneel en display 

Het bedieningspaneel heeft een 
display met 2 regels.  
 
De bovenste regel benoemt de 
menu-items (parameters),  
terwijl de onderste regel de 
corresponderende waarde (of 
functie) aangeeft. 
 
De bediening wordt gedaan met 
de draai- / drukknop (32), zie het figuur. 
 
Het display wordt geactiveerd door aan de instelknop te draaien of te drukken. 
 
Door aan de instelknop te draaien, kunt u 20 menu-items selecteren in het hoofdmenu. Het eerste 
menu-item aan de linkerkant is "WATER". Dit menu-item geeft de huidige tapwatertemperatuur aan en 
kan niet worden gewijzigd. Om de watertemperatuur te wijzigen, draai aan de draaiknop totdat het 
menupunt "WW-setpoint" wordt weergegeven. Druk kort op de instelknop om het menu-item te 
selecteren. De onderste displayregel begint te knipperen. Tijdens het knipperen kan de gewenste 
warmwatertemperatuur (instelpunt) worden geselecteerd door aan de instelknop te draaien. Een korte 
druk op de instelknop wordt gebruikt om de waarde te bevestigen en te accepteren. Als de bevestiging 
niet wordt ontvangen, blijft de oorspronkelijke waarde behouden. 
 
Als de instelknop langer dan 5 seconden wordt ingedrukt, verandert het display in het servicemenu. In 
dit menu worden de systeeminstellingen weergegeven. Deze systeeminstellingen worden door de 
installateur ingegeven, en dienen niet door de gebruiker gewijzigd te worden. 
 

Info-display 
Als u de draaiknop gebruikt om door het menu te bladeren, vindt u een aantal menu-items die alleen 
ter informatie zijn en waarvan de waarden niet op de onderste regel kunnen worden gewijzigd. Deze 
menu-items worden hieronder weergegeven met Informatievenster. Alle andere menu-items hebben 
variabele instellingen. 
 
 
 



7.2. Hoofdmenu 

Water 

 
Info weergave: na het inschakelen van de netspanning verschijnt dit display. 
Dit geeft de actuele werkelijke tapwatertemperatuur aan.  

55 °C 
  
  

   

Verdamp  Info weergave: Temperatuur van de verdamper.  

5 °C 
Toont de huidige temperatuur van de verdamper.  

  
   
 Info weergave: Alarmdisplay.  

Alarm 
Er worden tot 3 alarmen getoond. “0” = geen alarm. De alarmmeldingen 1 tot 11 worden 
in hoofdstuk Alarmmeldingen uitgelegd.  

0 0 0 
  

Alarmen kunnen worden gereset door op de bedieningsknop te drukken. 
 

  
   
 Info weergave: Huidige bedrijfsconditie van de warmtepomp .  
Status De weergave kann hierbij de volgende waarden aannemen :  

UIT 
“UIT” = uitgeschakeld, “Standby”,  

“W.Water“ = In bedrijf, 
 

  
 “Legionella” = 65°C verwarming bezig,  
 “Ontd Gas” – “Ontd Lucht” - “Ontd Stop”- = Ontdooien (Zie bladzijde 35),   
 Geeft de gewenste bedrijfstemperatuur van het warme water aan.  

Setpoint/ 
instelpunt 

Temperatuur instellen: na een korte druk op de instelknop knippert het temperatuurdisplay. 
Tijdens het knipperen kan het instelpunt worden gewijzigd door aan de instelknop te 
draaien. Door nogmaals op de instelknop te drukken, wordt de gewenste waarde bevestigd 
en geaccepteerd. De gebruikelijke streeftemperatuur voor tapwater ligt tussen "45 ° C" en 
"55 ° C". Fabrieksinstelling: 45 ° C. Opmerking: De streeftemperatuur is een gemiddelde 
temperatuur en niet de uitlaattemperatuur van het tapwater.  

   
 Minimumtemperatuur.  

Tmin 
45 °C 

Instellen van de temperatuur: Na een korte druk op de bedieningsknop knippert de 
temperatuur weergave.  
  

 

Tijdens het knipperen kan het instelpunt worden gewijzigd door aan de instelknop te 
draaien. Door nogmaals op de instelknop te drukken, wordt de gewenste waarde bevestigd 
en geaccepteerd. Als de tapwatertemperatuur onder "T min" zakt, wordt een extra 
verwarmingssysteem ingeschakeld, op voorwaarde dat de bedrijfsmodi "WP + EL" is 
geselecteerd in het menupunt "W.Pomp".  

   

T2min 
Vorstbeveiligingstemperatuur: Wordt gebruikt voor de "Uitschakelfunctie" en 
"Vakantiefunctie".De fabrieksinstelling is "10° C".  
 

 
10 °C  

  
   
Timer Hier kan de timerfunctie worden geselecteerd. De volgende opties zijn beschikbaar: "UIT" 

of "AAN".  
 
Opmerking: de hieronder beschreven tijdinstellingen zijn alleen mogelijk als de timerfunctie 
is geactiveerd. 

 

UIT  
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Uur Infoweergave: statusmenu voor de realtime-instelling in uren en minuten. 
 
Deze instelling is nodig om de start / stop-functie te garanderen (in- / uitschakelen van de 
WP). 

 

12:00  
   
UurInst 

Tijdinstelling, in uren 
 

12 h  
   
UurInst 

Tijdinstelling, in Minuten 
 

0 m  
   

Start WP 
Instellen van de starttijd, uren (24 uurs weergave) 
Voorbeeld 22 uur 's avonds.  

   
Start WP Instellen van de starttijd, minuten  

30 m Voorbeeld 22:30 uur ‚s avonds.  
   

Stop WP 
 De stoptijd instellen voor het tapwater, hier uren (24 uurs weergave) 
 Voorbeeld 6:00 uur ‘s ochtends.  

   
Stop WP De stoptijd instellen, in minuten  

30 m Voorbeeld 6:30 uur ’s ochtends.  
   
 Bedrijfsmodus: hier kunnen de warmtebronnen worden geselecteerd.  
Warmtepom
p De volgende opties zijn beschikbaar:  

WP+EL 
“OFF”, “WP”, “EL”, “WP+EL”,”CV ketel”, “WP+CV”.  
Als geen externe warmtebron is aangesloten, worden de laatste twee opties niet 
weergegeven. 

 
  
   

 Legionel 
 UIT 

Deze parameter toont de selectie van de automatische legionellabeschermingsfunctie. 
Indien geactiveerd ("AAN"), wordt het warme water eenmaal per 14 dagen verhoogd tot 60 
° C om mogelijke bacteriën (Legionella) te voorkomen.   

   

VentWP 

Ventilatorsnelheid tijdens WP-werking. 
"Laag" = niveau 1 
"Hoog" = niveau 2  

HOOG   
   
Ventcon Ventilatorregeling in stand-bymodus (KWL).  

UIT 

Wanneer u "UIT" selecteert, wordt de ventilator samen met de WP uitgeschakeld. 
Wanneer Laag of Hoog is geselecteerd, zal de ventilator tijdens stand-by op niveau 1 of 2 
werken.  

   
   

 
Smart Grid / PV activatie: inschakelen van deze functie maakt de opslag mogelijk van 
gratis of goedkope elektrische energie in de vorm van thermische energie (WW).  
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Smart-grid 
 
UIT 
 
 
 
 

"UIT" = Smart Grid / PV is gedeactiveerd. 
"Alleen WP", "Alleen EL", "WP + EL" = Het PV-systeem schakelt de geselecteerde 
werkingsmodus in (vermogensniveau). 
 
Zie ook Elektrisch schema, aansluiting op de regeling. 
 

PV-WP 
Gewenste temperatuur (vermogensniveau 1) met geactiveerde Smart Grid / PV-functie 
(fabrieksinstelling 52 ° C). 
 
Deze parameter bepaalt de gewenste tapwatertemperatuur voor de bedrijfsmodus "alleen 
WP" met geactiveerde PV-functie. 

 

52 °C  
   

PV-EL 
Gewenste temperatuur (vermogensniveau 2 en 3) met geactiveerde PV-functie. Deze 
parameter bepaalt de gewenste temperatuur voor het WW-setpoint voor "Alleen EL" 
(vermogensniveau 2) en "WP + EL" (vermogensniveau 3) met de Smart Grid / PV-functie 
geactiveerd. 
 

 

53 °C 
  

Vakantie “UIT”, “1 week”, “2 weken”, “3 weken”, “3 dagen”, “Manual”  

UIT 
 

Deactivering / activering van de vakantiefunctie en de minimale warmwatertemperatuur 
"T2 min". 

 
  
   

Url.dagen 
1-99 Manuele inschakeling afwezigheid. De WW temperatuur kan tot “T2 min” verlagen. 

 

1 
 

  
   

Dagen 
Weergegeven info: 0-99 Weergave van de resterende dagen van afwezigheid. 

 

0 
 

  
   
Boost “UIT”, “AAN”  

Off 

Wordt geactiveerd om op korte termijn de toegenomen vraag naar water te dekken. De 
BOOST-functie werkt op maximaal vermogen "WP + EL" totdat "T max" is bereikt, maar 
niet meer dan 1 uur.  
  

  
   

VenPause 
“UIT”, “30m/15s”, “30m/30s” , “60m/15s”, “60m/30s” , “90m/15s”, “90m/30s” 

 

30m/30s 
 

Wanneer ingeschakeld, stopt de ventilator gedurende 15 of 30 seconden per 30, 60 of 90 
minuten. Deze functie wordt gebruikt om condenswater te laten afvloeien. 

 
  
   
 
Tips & tricks! 
Legionella bestrijding: Bij het inschakelen van de legionella-cyclus (“AAN”) wordt ook de tijd 
vastgelegd dat deze cyclus herhaal wordt. De regelaar zal deze procedure daarna automatisch 
wekelijks herhalen na 7 dagen (168 uur). Het is dus van belang om deze instelling op de juiste tijd in 
te schakelen. Wij raden aan dit tussen 11:00 en 16:00 uur in te stellen.  
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7.3. Installateursmenu 

Door de draaiknop ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden, kan het aanvullende 
installateursmenu benaderd worden. 

Let op! 
Elke veiligheidsrelevante wijziging van de waarden in het servicemenu is niet toegestaan. Andere 
instellingen in het installateursmenu mogen alleen in overleg met de installateur worden uitgevoerd. 
Ongeautoriseerde wijziging van de instellingen in dit menu kan de oorzaak zijn van een 
garantieuitsluiting. 

  

Taal 
 
NEDERLANDS 

Deens, Duits, Engels, Spaans, Frans, Pools, Sloweens, Italiaans, Nederlands 
 

 

Software 
 
1.58 

Infoweergave: het scherm "Software" geeft de softwareversie aan. 
 

Defrost 

"Defrost" Geeft de ontdooimethode weer (1 opties): 
"GAS", voor alle ED-modellen (niet veranderen!) 
Service Def.None, Def.Gas voor andere modellen 
 

 

Anode 
 
AAN 

Wordt bij een voorgemonteerde signaalanode in de fabriek geactiveerd (AAN). Bij 
het achteraf aanbrengen moet de activering na de montage handmatig worden 
uitgevoerd. 
 

 

 

 

Tmax 
55 °C 
 

Temperatuur “T max”. Hier kan de maximale WW temperatuur ingesteld 
worden, “T max” is tegelijkertijd 

 

De hoogste temperatuur, die in het menu "Tapwater" kan worden ingesteld. 
"T max" Instelbereik: 5 ° C tot 65 ° C. Houd er rekening mee dat de efficiëntie 
verslechterd bij toenemende temperatuur, dushoger energieverbruik. 

 

 
Tips & tricks 
Compressor bescherming.  Na het uitschakelen van de compressor wordt de herstart gedurende 5 
minuten geblokkeerd. Als u tussentijds de instellingen aanpast, kan het dus een periode duren voordat 
de warmtepomp daarop reageert. 
 

7.4. Smart grid PV-systeem 

Als u de Warmtepomp op een PV-installatie hebt aangesloten, kunt u de Smart Grid functie activeren. 
 
Kies - afhankelijk van de beschikbare PV-vermogen - de juiste energiebron uit de opties 
"Alleen WP", "Alleen EL", "WP + EL".  
 
Als het PV-contact gesloten is, bedien dan uw warmtepomp met elektriciteit.  
Het display toont nu de huidige werkingsmodus die door het menu wordt gespecificeerd  
("alleen WP", "EL only", "WP + EL"). De streeftemperatuur komt overeen met de afzonderlijk 
instelbare parameters die horen bij de bedrijfsmodi PV-WP en PV-EL. 
Als de zonnepanelen stoppen met produceren en de omvormer weer "uit bedrijf" is, schakelen de 
bedrijfsmodus en het display naar de normale bedrijfsmodus. 
 
De warmtepomp werkt met een hysterese van + 1 ° C / -3 ° C ten opzichte van het setpoint.  
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De elektrische boosterverwarming werkt met een hysterese van ± 1 ° C. 
 

7.5. Fout- en informatieberichten 

Er zijn drie soorten berichten. Het display kan drie verschillende berichten tegelijk weergeven. Druk 
eenmaal op de instelknop op het bedieningspaneel om te bevestigen en het bericht opnieuw in te 
stellen. 
 

 Informatie melding 

Heeft geen invloed op de functie van de warmtepomp (WP). Het waarschuwt de gebruiker echter voor 
een probleem dat zo snel mogelijk moet worden opgelost (fouten 8, 9 en 10). 

 
 Koelcircuit 

Voor foutmeldingen van het koelcircuit wordt de 
bereiding van het tapwater onderbroken met de WP. Als 
de elektrische bijverwarming is geactiveerd, neemt deze 
de warmwaterbereiding over totdat de gewenste 
temperatuur van het tapwater is bereikt (fouten 3, 4, 5 
en 6). 
 

 Algemeen systeem foutmeldingen 

In geval van foutmeldingen van het volledige WP systeem, is de warmwaterbereiding volledig 
ingesteld. Dit is waarschijnlijk een sensorfout (Fout 1 en 2). 
 
De foutmeldingen worden voor de gebruiker op het display weergegeven. Door op de instelknop te 
drukken, worden de foutmeldingen bevestigd. Voordat de warmtepomp terugkeert naar de normale 
werking, moet de fout zijn geëlimineerd en bevestigd. Als de fout niet wordt verholpen, blijft de 
foutmelding staan. Als er meerdere foutmeldingen tegelijk optreden, worden deze op prioriteit op de 
tweede regel weergegeven. 
 

 Pressostaat foutmeldingen 

Foutbericht 5 (voor de eerste keer verschijnt een foutmelding over de pressostaat): tijdelijke 
uitschakeling van de WP. Automatische herstart van de WP als de 
druk vanzelf is genormaliseerd. Met foutmelding 5 knippert de 
indicator-LED (29) rood. Zodra de fout is verholpen, verandert de 
LED van het display automatisch in het bedieningsdisplay (WP-
modus = groen, standby = oranje). 
 
Als dezelfde fout opnieuw optreedt binnen 6 uur na het eerste 
foutbericht, wordt de foutmelding 6 weergegeven. Afsluiten van 
de WP. Het herstarten van de WP is alleen mogelijk na het 
verwijderen van de fout en het bevestigen van de foutmelding. Als 
fout 6 optreedt, knippert de indicator-LED (29) rood. Zodra de fout 
verdwijnt of na bevestiging van de foutmelding door op de 
instelknop te drukken, keert de warmtepomp terug naar de 
bedrijfs- of stand-bymodus (= indicator-LED licht groen of oranje 
op). Informeer uw installateur!  
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 Overzicht  foutmeldingen 

LED (29) 
Knippert rood: Foutmelding van het 
koelsysteem of informatie bericht.  
Beide LED (29 + 30) knipperen: 

 
Bedrijfssensor defect, geen 
tapwaterverwarming mogelijk.  
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 Bediening warmtepomp module MC5 

Dit hoofdstuk gaat over de bediening voor de warmtepompen 
geleverd met het LED-display. 
 
8.1. Bedieningspaneel en display 

Het bedieningspaneel heeft een LED-display met 6 regels. Aan de 
onderkant van het display bevinden zich drie drukknoppen.  
 
Het overzichtsvenster toont standaard een aantal parameters: 

1. Dag, datum en tijd 
2. T DHW   De temperatuur van het boilervat 
3. T Evap   De temperatuur van de verdamper 
4. Fanspeed  In percentage de snelheid van de ventilator 

 
Indien een informatiemelding of storing aanwezig is, wordt deze op de vijfde regel getoond. In normaal 
werkende situaties is deze regel dus leeg.  
 
Op de zesde en onderste regel wordt weergegeven wat de drukknoppen doen. De betreffende functie 
wordt geactiveerd door de drukknop in te drukken. In het overzichtsvenster zijn de volgende functies 
beschikbaar. 
 

1. Info   Een overzicht met verdere informatie van de warmtepomp 
2. Sp [x]   De instelling van de ventilator: Uit, Stand 1, Stand 2 of Stand 3 (Sp) 
3. Eloff/Elon/Eonly De instelling van de warmtepomp: en elektrisch element 

 
Om het installateursmenu te benaderen moeten de middelste en rechterknop gelijktijdig ongeveer 5 
seconden ingedruk worden. Hierna wordt het installateursmenu getoond. In dit menu worden de 
systeeminstellingen weergegeven. Deze systeeminstellingen worden door de installateur ingegeven, 
en dienen niet door de gebruiker gewijzigd te worden. 
 
Als gevolg van updates van de software in de leveringen kan het zijn dat beperkte tekstuele 
wijzigingen voorkomen. 
 
Let op! 
Elke veiligheidsrelevante wijziging van de waarden in het servicemenu is niet toegestaan. Andere 
instellingen in het servicemenu mogen alleen in overleg met de installateur worden uitgevoerd. 
Ongeautoriseerde wijziging van de instellingen in dit menu kan de oorzaak zijn van een 
garantieuitsluiting. 
 
Tips&Tricks 
De softwareversie van de warmtepomp kan nagekeken worden door de drie drukknoppen tegelijkertijd 
in te drukken. De unit zal opnieuw opstarten, en toont dan de software versie. 
 



8.2. Overzichtsmenu  

In dit menu zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar. De instellingen kunnen veranderd 
worden door de knop nogmaals in te drukken.  

Info 
Geeft informatie over de instellingen en de werkwaarden van de 
warmtepomp. 
 

Ventilatorsnelheid 

Uit De ventilator is niet ingeschakeld 
Sp1 De ventilator draait op de laagste snelheid 
Sp2 De ventilator draait op de middelste snelheid 
Sp3 De ventilator draait op de hoogste snelheid 
 

Warmtepomp en 
elektrisch element 

Elon Elektrisch element wordt ingeschakeld wanneer Tmin is bereikt 
Eloff Elektrische element wordt niet ingeschakeld 
Boost Warmtepomp en elektrisch element worden 1 uur ingeschakeld 
Eonly Enkel het elektrisch element wordt gebruikt om te verwarmen 
 

 

8.3. Installateursmenu 

Om het installateursmenu te benaderen moeten de middelste en rechterknop gelijktijdig ongeveer 5 
seconden ingedruk worden. Hierna wordt het installateursmenu getoond. In dit menu worden de 
systeeminstellingen weergegeven. Deze systeeminstellingen worden door de installateur ingegeven, 
en dienen niet door de gebruiker gewijzigd te worden. 
 

In dit menu zijn de volgende instellingen beschikbaar. Met de middelste en rechtse drukknop kan naar 
het volgende item geschakeld worden. Een instelling kan aangepast worden door eerst de linkerknop 
(‘Set’) en daarna tegelijkertijd de middelste of de rechterknop in te drukken. Het loslaten van de ‘Set’ 
knop zorgt ervoor dat de instelling opgeslagen wordt. 

Dit menu kan verlaten worden door de middelste en rechterknop opnieuw gelijktijdig ongeveer 5 
seconden ingedrukt te houden. Hierna zal het overzichtsmenu getoond worden. Na ongeveer twee 
minuten van inactiviteit zal het display uit zichzelf teruggaan naar het overzichtsmenu. 

Min Fan 1 Dit is het percentage van de ventilatorsnelheid op de laagste stand. 
 

Med Fan 2 Dit is het percentage van de ventilatorsnelheid op de middelste stand. 
 

Max Fan 3 Dit is het percentage van de ventilatorsnelheid op de hoogste stand. 
 

Fan mode 
0 De ventilator draait alleen als de compressor actief is. 
1 De ventilator draait constant. 
 

FanPause 

De ventilator stopt ongeveer 15 seconden per het gewenste tijdsinterval. 
Deze functie is bedoeld om het condenswater de tijd te geven af te vloeien. 
De waarde kan ingesteld worden tussen de 10 en 60 minuten. 
 

T DHW SET 

De ingestelde temperatuur van het boilervat. Hoe hoger deze waarde, hoe 
langer tapwater beschikbaar is. Let op: een hoge instellingen kan leiden tot 
een hoger energieverbruik. Deze waarde kan ingesteld worden tussen de 0 
en 62 ⁰C. 
 

T Frost 
Als de warmtepomp uitgeschakeld is, zal deze instelling de warmtepomp 
beveiligen tegen schade als gevolg van invriezen. De waarde kan ingesteld 
worden tussen de 0 en 30 ⁰C. 
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HP Setup 

0 Ontdooien met enkel lucht (units zonder HP-switch) 
1 Ontdooien met hot-gas cycle (units zonder HP-switch) 
2 Ontdooien met enkel licht (units met HP-switch geinstalleerd) 
3 Ontdooien met hot gas cycle (units met HP-switch geinstalleerd) 
 

Def.cycle 

De periode van ontdooien. De controller zal na een inleerperiode automatisch 
de interval tussen ontdooicycli afstellen aan de hand van de benodigde tijd 
voor het ontdooien. Deze instelling kan ingesteld worden tussen de 3 en 15 
minuten. 
 

T DefStop 

De temperatuur waarop de ontdooicyclus stopt en het reguliere 
verwarmingsbedrijf weer gestart wordt. Deze instelling kan aangepast 
worden tussen de 5 en 15 ⁰C. 
 

Legcycle 

Instelling hoe vaak de legionella cyclus gestart moet worden. De periode kan 
ingesteld worden tussen de 0 en 60 dagen. Bij een instelling van 0 dagen zal 
de legionella cyclus niet in gebruik zijn. 
 

T min 
Het elektrische element zal aangaan wanneer de temperatuur in het boilervat 
onder deze waarde komt. 
 

FanMax Cy 

Dit is de periode waarin een tijdelijk hogere instelling van de 
ventilatorsnelheid aangehouden wordt. Na deze periode zal de warmtepomp 
teruggaan naar regulier bedrijf voor de ventilator. Gekozen kan worden voor: 
0 De ventilator blijft op hoge stand, en schakelt niet automatisch terug 
naar stand 2 
1-10 Na 1 tot 10 uur zal de ventilator terugschakelen naar stand 2 
 

Klokinstellingen Een aantal instellingen voor datum en tijd worden getoond. 
 

Timerfuncties Een aantal instellingen voor een tijdschakelfunctie worden getoond. 
 

SmartGrid 

0 Uit (smart-grid aansluiting wordt niet gebruikt) 
1 Enkel warmtepomp wordt aangestuurd 
2 Enkel het elektrische element wordt aangestuurd 
3 De warmtepomp en het elektrische element worden aangestuurd. 
N.B. dit betreft een schakeling op basis van een potentiaal vrijgave contact 
naar de omvormer voor de zonnepanelen. 
 

T setp SG De ingestelde vattemperatuur wanneer de SmartGrid functie actief is. 
 

T room 

Deze waarde kan gebruikt worden om op basis van de temperatuur van de 
ingevoerde lucht naar de warmtepomp een contact (FAN2) aan te sturen. In 
een opstelling waarbij enkel van binnenlucht gebruik gemaakt wordt, kan 
deze functie gebruikt worden als kamerthermostaat. Als de inkomende lucht 
afkoelt, kan een circulatiepomp voor de vloerverwarming of radiatoren actief 
worden. 
 

T Cool 

Deze functie kan gebruikt worden om de woning af te koelen door extra 
ventilatielucht af te zuigen. De functie schakelt in op ventilatorstand 1 of 3. 
Wanneer de instelling 0 gebruikt worden, is deze functie niet actief. De 
functie kan ingesteld worden op een temperatuur tussen 0 en 35 ⁰C. 
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ModBadr 
Het adres voor een Modbus-aansluiting. Deze waarde kan ingesteld worden 
tussen 1 en 247. 
 

ModBBrPar 

De datasnelheid en pariteit voor de Modbus-aansluiting: 
1 = 2400 bps  0 = geen pariteit 
2 = 4800 bps  1 = oneven pariteit 
3 = 9600 bps  2 = even pariteit 
4 = 19200 bps  3 = geen pariteit, 8 bit 
 

Factory settings 
[Reset] 

Met deze instellingen kan de warmtepomp gereset worden, of kan de taal 
gewijzigd worden. De volgende zes keuzes zijn beschikbaar. Kies 4 voor het 
resetten van de instellingen. Gebruik optie 6 niet.   
1 Deens 
2 Duits 
3 Engels 
4 Reset instellingen 
5 Ga naar menu sensorafstelling 
6 Ga naar menu testen relais (niet toegestaan!) 
 

 

8.4. Fout- en informatieberichten 

Op regel 5 van het overzichtsmenu kunnen de volgende meldingen getoond worden. De 
meeste meldingen zijn enkel ter informatie. Bij een storingsmelding wordt geadviseerd de 
installateur te raadplegen. 

Transmit error 

Dit is een storingsmelding. Er is een communicatiestoring in de aansturing 
van de warmtepomp. Ga de elektrische aansluitingen tussen het display en 
de interne controller-unit na. (Raadpleeg uw installateur)  
 

Err desinfect 

Dit is een storingsmelding. De legionella-functie duurt te lang. Dit kan komen 
doordat de woning een verhoogde warmtevraag kent. Het kan ook zijn dat de 
compressor of het elektrische element onvoldoende werken. (Raadpleeg uw 
installateur) 
 

Err sensor 
Dit is een storingsmelding. Eén of meerdere sensoren lijken defect te zijn. 
(Raadpleeg uw installateur) 
 

Defrost De warmtepomp is bezig met de ontdooifunctie. (Ter informatie) 
 

Forced Vent 

In het overzichtsmenu is gekozen voor een (tijdelijke) hogere instelling voor 
de ventilatorsnelheid. Na een periode zal de warmtepomp weer naar normaal 
bedrijf overschakelen. 
 

Forced Time 

In het overzichtsmenu is gekozen om de warmtepomp gedurende een 
bepaalde tijd geforceerd te laten draaien (boost-functie). Na een periode zal 
de warmtepomp weer naar normaal bedrijf overschakelen. 
 

Err pressure 
Er is een hogedrukmelding in het compressorsysteem van de warmtepomp. 
Kijk na of de watertemperatuur ongebruikelijk warm is geworden. Deze 
melding kan voorkomen bij ongebruikelijk hoge buitentemperaturen. Na een 



 
 

 

  
Handleiding OC Warmtepomp | PCM | v4 (26-02-2021)      34
  
 

 

bepaalde periode zal de warmtepomp weer naar normaal bedrijf 
overschakelen. 
 

Room cooling 
De warmtepomp gebruikt de ventilator om koudere buitenlucht vanaf de 
woning af te zuigen, om daarmee de woning te koelen. 
 

Change anode 
Deze indicatie geeft aan dat de anode verwisseld moet worden. Raadpleeg 
de installateur voor deze handeling. 
 

 

8.5. Elektrisch schema 
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 Onderhoud en verzorging 

Uw warmtepomp werkt automatisch en vereist weinig onderhoud. Niettemin is enige controle, zorg en 
onderhoud nodig om de waarde van uw warmtepomp te behouden en te beschermen. We raden aan 
een passend onderhoudscontract af te sluiten of het onderhoud in een bestaand contract te 
integreren. 
 
9.1. Zorg door de gebruiker 

De warmtepomp vereist geen speciaal onderhoud door de gebruiker. Niettemin wordt de gebruiker 
gevraagd om regelmatig het volgende na te gaan: 
 

• Controleer het display op mogelijke foutmeldingen. 
• Zorg ervoor dat de warmwaterinstallatie geen lekken heeft aan leidingen, fittingen, kleppen. 
• Controleer het veiligheidsventiel op een juiste werking. Breng het veiligheidsventiel aan en 

zorg ervoor dat het water correct wordt afgevoerd. In deze test worden kalkaanslag en andere 
deeltjes ook uitgespoeld. Na de test moet de veiligheidsklep gesloten zijn. 

• Controleer de juiste afvoer van het condens en zorg voor een onbelemmerde afvoer. 
• Informeer de installateur altijd - indien nodig. 

 
9.2. Onderhoud door een installateur 

Het volgende dient jaarlijks uitgevoerd te worden door een installateur. 
 
Controle  
Controleer de warmtepomp en installatie op een probleemloze werking, dichtheid, bedrijfsdruk en 
veiligheidsventielfunctie. 
 
Onderhoud van de verdamper en luchtkanalen 
Inspecteer de verdamper één of twee keer per jaar en verwijder indien nodig stof en vuil. Verwijder de 
luchtroosters / luchtkanaalaansluitingen om de verdamper te regelen.Stofdeeltjes kunnen de 
luchtcirculatie belemmeren en de prestaties van de warmtepomp aanzienlijk verminderen. Reinig de 
verdamper voorzichtig met water en een zachte borstel. Zorg ervoor dat de vinnen van de verdamper 
niet worden beschadigd en dat water niet in contact komt met onder stroom staande onderdelen. Het 
is belangrijk om een luchtfilter te gebruiken dat gemakkelijk kan worden vervangen of gereinigd. U 
kunt bijvoorbeeld een patroonfilter in het toevoerluchtsysteem gebruiken. 
 
Anode-onderhoud 
De opslagtank van de warmtepomp is permanent en optimaal beschermd tegen corrosie. Door de 
kathodische bescherming van de signaalanode vertraagt dit. De signaalanode geeft aan of hij moet 
worden vervangen. Bij conventionele anodes moet de anode jaarlijks worden geïnspecteerd 
(uitgebreid). Met een signaalanode is dit onnodig geworden. In het geval van slijtage wordt dit 
automatisch weergegeven en moet de anode worden verwijderd. De anode bevindt zich achter de 
voorklep. Om de anode te kunnen bereiken, moet de kap worden verwijderd. Voorafgaand aan 
vervanging moet de warmwaterboiler worden geleegd. 

 
Let op! 
Uw installateur heeft een nieuwe veiligheidsklep voor het boilervat geïnstalleerd. Deze klep beschermt 
tegen overdruk, die zich opbouwt tijdens het opwarmen door de uitzetting van het water. De 
veiligheidsklep is bevestigd aan de drinkwateraansluiting (door de waterleverancier) en voorkomt dat 
tapwater door overdruk terugvloeit in de drinkwaterwaterleiding. Wanneer de druk in de WW tank de 
ingestelde waarde overschrijdt, opent de veiligheidsklep en verlaagt deze de druk door water af te 
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geven. Het is volkomen normaal dat water uit de veiligheidsklep ontsnapt. Het laat zien dat de 
veiligheidsklep werkt. 
 
Let op! 
De gebruiker is verantwoordelijk voor de werking van de veiligheidsklep en moet deze daarom 3 tot 4 
keer per jaar controleren op juiste werking. Wanneer u de veiligheidsklep bedient, kunt u het 
uitstromende water zien en horen en dus controleren of de klep werkt. Zorg ervoor dat u tegelijkertijd 
de condensafvoer controleert en indien nodig reinigt. Schade aan het systeem veroorzaakt door een 
geblokkeerde veiligheidsklep of onvoldoende afvoer van condens valt niet onder de garantie. 
 
Beveiligingswaarschuwing 
Voordat onderhoud aan het apparaat wordt uitgevoerd, moet de warmtepomp stekker uit het 
stopcontact worden verwijderd. Anders bestaat levensgevaar door een elektrische schok! 
 
9.3. Buitenbedrijfstelling 

In geval van langdurige afwezigheid en risico op vorst in de wintermaanden, kan het zinvol zijn om de 
warmtepomp tijdelijk buiten gebruik te stellen. Ga als volgt te werk: 
 

• Ontkoppel de warmtepomp permanent van het lichtnet (haal de stekker uit het stopcontact)  
• Sluit de drinkwatertoelating bij de huisaansluiting 
• Maak de tank en de warmwaterleidingen leeg 

 
De nieuwe inbedrijfstelling komt overeen met de beschrijving in het hoofdstuk "Ingebruikname 
van de warmtepomp" 
 

9.4. Levenscyclus van het product 

De warmtepomp is robuust en heeft een zware en drukbestendige stalen tank. De componenten van 
de warmtepomp garanderen een lange levensduur. Aan het einde van de levenscyclus van het 
product moet het systeem op de juiste manier worden verwijderd. U kunt het apparaat overdragen 
naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of een recyclingcentrum. Houd rekening met de plaatselijke 
voorschriften voor afvalverwijdering. 
 
Let op! 
De warmtepomp hoort niet thuis in het huisafval. Een juiste verwijdering zal milieuschade en gevaar 
voor de gezondheid van de mens voorkomen. 
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Bijlage: Garantievoorwaarden 

De warmtepomp moet worden geïnstalleerd door een erkende, gekwalificeerde installateur in 
overeenstemming met de geldende wetten, normen, richtlijnen en regelgeving en de algemene regels. 
Dit, evenals het naleven van de voorschriften en instructies in deze gebruiksaanwijzing, is een 
noodzakelijke voorwaarde voor het claimen van garantie. 
 
De warmtepomp wordt gebruikt zoals bedoeld en regelmatig onderhouden door een specialist. 
 
In deze voorwaarden, en in overeenstemming met de garantievoorwaarden, verwijst de garantie naar 
de gratis vervanging of levering van de - zoals door de fabrikant als defect onderdeel wordt erkend - 
naar onze distributeur of naar de installateur. De opgebouwde arbeids-, reis- en transportkosten, 
evenals elke verlenging van de garantieperiode zijn niet inbegrepen in de garantie. 
 
De garantie is geldig vanaf de datum van aankoop (bewijs per factuur). Als dit bewijs niet kan worden 
geleverd, wordt de fabricagedatum op het naamplaatje plus een wachttijd van 3 maanden als 
vervangingsdatum voor de garantieperiode aangenomen. 
 
De garantie op de vervanging van onderdelen of het hele apparaat eindigt met het verstrijken van de 
garantieperiode van het (originele) vervangen onderdeel of apparaat. 
 
Het defect van een onderdeel geeft in geen geval recht op vervanging van de complete warmtepomp. 
 
Garantieperiode 

- Heet watertank gemaakt van staal met premium Coating: 5 jaar 
- Elektrische en elektronische onderdelen: 2 jaar 
- Elektrische boosterverwarming: 2 jaar 
- Compressor: 2 jaar 
- Slijtagedelen vallen niet onder de garantie. 

 
Garantieuitsluiting 
De volgende punten leiden tot een garantie-uitsluiting: 

• Extreme invloeden 
• Mechanische schade als gevolg van onjuiste transport, opslag of behandeling van de 

warmtepomp. 
• Het niet rapporteren van schade tijdens het transport na ontvangst van de goederen. 
• Schade door bevriezing en slecht werkende waterafvoer of watertoevoer en onvoldoende 

ventilatie. 
• Milieuschade door water of vuur. 
• Het koude water moet de kwaliteit van het drinkwater hebben en mag niet agressief zijn als 

tapwater (gehalte aan chloor, sulfaten, calcium, elektrische geleidbaarheid en pH-waarde). 
• Schade als gevolg van overdruk als gevolg van een gebrek aan onjuist geïnstalleerde of niet-

werkende beveiligingsapparatuur. 
• Overspanning in de voeding (flits, onderbreking van de nuldraad, stroomuitval ...) 
• Als de locatie niet toegankelijk of moeilijk toegankelijk is, zodat de unit niet goed 

onderhouden, gerepareerd of vervangen kan worden, is schade of gevolgschade uitgesloten 
van de garantie. 

 
Betreffende de installatie 

• Defecte elektrische aansluiting; Ontoelaatbare veranderingen in de elektronica, onjuiste 
bedrading van externe apparaten, ongeschikte verbindingskabels. 

• Aansluiting en / of in bedrijfstelling van de warmtepomp zonder voorafgaande juiste vulling 
met water. 
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• Corrosieschade aan de tapwateruitlaat door ongeschikte schroefverbindingen. 
• De afwezigheid of onjuiste installatie van een nieuwe veiligheidsklep, evenals de wijziging van 

de fabrieksinstelling. 
• Externe corrosieschade door lekkende slangen. 
• Wijziging van de fabrieksapparatuur of fabrieksinstellingen zonder toestemming van de 

fabrikant. 
• Niet-naleving van de installatie-instructies in de installatiehandleiding. 
 

Gebrek aan onderhoud 
• Geen controle / onderhoud van het veiligheidsklep. 
• Geen vervanging van de versleten anode. 
• Verkalking van het verwarmingselement of veiligheidsvoorziening. 
• Kalkaanslag in de opslagtank. 
• Verzuim om de verdamper te regelen / reinigen. 
• Het niet controleren / reinigen van de condensafvoer. 

 
Certificering 

- Test report (1405659 STO-001)  
- Statement of test results (SE-1405659)  
- EMC Test Report (1111859D3)   
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Bijlage: Conformiteitsverklaring 

MANUFACTURER: 
Company:   Vesttherm A/S 

  
Address: Øresundsvej 10 

DK-6715 Esbjerg N 
 

Phone: +45 75 14 02 44 
Fax: +45 75 14 48 18 

 
  Hereby declare that  
PRODUCT TYPE:   
Heat pump type: VT3162 
ADDRESS:  Orange Climate 

Albert Einsteinweg 10 
5151 DL Drunen 
Netherland 

 
Are in strict accordance with: 
 
Electromagnetic Compatibility Directive  2014/30/EU 
Low Voltage Directive  
RoHs 2 Directive  
REACH Directive  
Flourinated Greenhouse gases  
Pressure Equipment Directive (art. 4 section 3)  

2014/35/EU 
2011/65/EU 
1907/2006/EU 
(EU) 517/2014 
2014/68/EU 

 
These products are manufactured in strict accordance with the relevant national regulations on 
the following harmonized European Norms: 
EN 60335-1:2012 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: 

General 
requirements. 

EN 60335-2-21/A1/Corr.:2007 Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters. 
 

EN 60335-2-34:2013 Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors. 
EN 60335-2-34/A2:2009 
 

 

EN 60335-2-40:2003/A13/AC:2013 Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, 
air-conditioners and dehumidifiers. 

EN 60335-2-40/Corr.:2010  
EN 60335-2-40/A2:2009  
EN 60335-2-40/A12:2005  
EN 60335-2-40/A11:2004  
EN 60335-2-40/A1:2006  
EN 60335-2-40/A13:2012  
EN 60335-2-80:2003 
 

Part 2-80: Particular requirements for fans 
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EN 60335-2-80/A1:2004 
 

 

EN 60335-2-80/A2:2009 
 

 

EN 60529+A1:2002 
 

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). 
 

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + 
A2: 2011 
 

Electromagnetic compatibility. Requirements for 
household 
appliances, electric tools and similar apparatus. Emission 
 

EN 61000-3-2: 2014 
 

Electromagnetic compatibility (EMC). Limits. Limits for 
harmonic current 
emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) 
 

EN 61000-3-3: 2013 
 

 
Electromagnetic compatibility (EMC). Limits. Limitation of 
voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-
voltage supply systems, for 
equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not 
subject to conditional 
connection. 

Other relevant standards:  
EN 16147:2011 
 

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps 
with electrically 
driven compressors - Heating mode - Part 3: Testing and 
requirements for 
marking for sanitary hot water units 
 

EN 14511-4:2013 
 

Part 4: Requirements for space heating and sanitary hot 
water units. 
 

(EU) No 812/2013 
 

Directive 2010/30/EU – Energy Labelling 
 

(EU) No 814/2013 
 

Directive 2009/125/EC - ECO-Design directive 
 

(EU) 2016/879 detailed arrangements relating to the declaration of 
conformity when placing 
refrigeration, air conditioning and heat pump equipment 
charged with 
hydrofluorocarbons on the market and its verification by an 
independent 
auditor 

Issuer: 

Vesttherm A/S  
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Esbjerg, 05-06-2019 
(Place, Date) 

Technical- and Quality Manager 

Martin Bang 
(Name, Signed) 
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Bijlage: Energielabel 
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Bijlage: Componentenlijst  
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Bijlage: Inbedrijfstellingsprotocol bediening VTC100 

Project Woning nr. 

  
 
Checklist instellingen 

Instelling Gewenste 
waarde  Opmerking 

Afvinken 
wanneer 
gereed 

Setpoint 60°C   

T min 45°C   

T2 min 10°C   

Heat pump HP+EL   

FanCon Off   

FanOper High   

SC-HP 55°C   

SC-EL 55°C   

Timer Off   

Language Dutch   

Anode On   

T max 60°C   

Legionella Off   

 
 
Datum inbedrijfstelling: 
 
 
 
Naam: 
 
 
 
Handtekening: 
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Bijlage: Inbedrijfstellingsprotocol bediening MC5 LED-Display 

Project Woning nr. 

  
 
Checklist instellingen 

Instelling Gewenste 
waarde  Opmerking 

Afvinken 
wanneer 
gereed 

Warmtepomp Elon   

Med Fan 2 80%   

Max Fan 3 90%   

Fan mode 0   

FanPause 10   

T DHW SET 60 °C   

T Frost 10 °C   

Def.cycle 15   

Legcycle 0   

Tmin 45°C   

FanMax Cy 0   

Tijdsinstellingen Datum + tijd   

SmartGrid 0   

T room 0   

T cool 0   

 
Datum inbedrijfstelling: 
 
Naam: 
 
 
Handtekening:  
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