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INLEIDING
INLEIDING
1

Systeemhandleiding

1.1

Productdocumentatie

De systeemhandleiding maakt integraal deel uit van het
systeem en moet aan de gebruiker worden overhandigd nadat
de installatie van het apparaat is voltooid om  te voldoen aan de
geldende wettelijke verplichtingen.
• Lees de handleiding aandachtig door zodat u alle
informatie begrijpt om de veiligheid tijdens installatie,
gebruik en onderhoud te garanderen. In geen geval
wordt aansprakelijkheid aanvaard voor beschadiging die
voortvloeit uit het niet naleven van de richtlijnen in deze
systeemhandleiding.

1.2

Bijbehorende documenten

Handleiding van:
-- GeniaAir
-- GeniaCompact of GeniaUniversal
-- ExaMaster

1.5

Garantie op het systeem

Alle systeemcomponenten van de GeniaHybrid beschikken over
een eigen garantiekaart welke in de verpakking meegeleverd
wordt. In de verpakking zit eveneens de stickers met het
serienummer van de betreffende systeemcomponent. AWB
verzoekt de eindgebruiker om de garantiekaart te voorzien van
een het desbetreffende serienummer en deze te retourneren
naar het AWB. (de garantiekaarten zijn voorgedrukt met
antwoordnummer)

2
2.1

Beschrijving van het systeem
Principewerking van de Z11

Het systeem bestaat uit de volgende elementen :
-- Een mengmodule,
-- Een tweewegventiel,,
-- Een ketel,
-- Een regelkast,
-- Twee kamerthermostaten,
-- Een buitenvoeler.

-- ExaControl

2.2

-- Buitenvoeler

Het systeem bestaat uit de volgende elementen :

1.3

Uitleg van symbolen

a

GEVAAR: risico op letsels.

e

GEVAAR: risico op elektrische schok.

b

LET OP: risico op beschadiging van het apparaat
of zijn omgeving.

i

BELANGRIJK: nuttige informatie.

1.4

Principewerking van de Z20 B

-- Twee tweewegventielen,
-- Een ketel,
-- Een regelkast,
-- Twee kamerthermostaten,
-- Een buitenvoeler.

2.3

Principewerking van de Z30

Het systeem bestaat uit de volgende elementen :
-- Drie tweewegventielen,

Ingebruikname van het systeem

De erkende installateur die alle systeemcomponenten
geïnstalleerd heeft dient voor de algehele ingebruikname
van het totale hybride systeem contact op te nemen met
de servicedienst van AWB. De servicedienst van AWB
bepaalt dan samen met de installateur of alle benodigde
installatiewerkzaamheden correct en compleet verricht zijn.
Indien noodzakelijk komt de servicedienst van AWB ter plaatse
om de installatie te controleren en/of gezamenlijk met de
installateur het systeem in gebruik te nemen.

0020098179_01 - 12/10 - AWB

-- Een ketel,
-- Een regelkast,
-- Drie kamerthermostaten,
-- Een buitenvoeler.
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2.4

Hydraulisch schema (8.2): 2
verwarmingszones - lage en hoge
temperatuur met ModuZone Z11

i

Zie hoofdstukken "Hydraulische aansluiting" en
"Elektrische aansluiting" om het systeem aan te
sluiten.

3

5

4

6
2
7

1
EBUS
230V

8
9

10
11

Legenda
1
Elektrische voeding
2
Regelkast
3
Draadloze buitenvoeler
4
Ketel
5
Draadloze kamerthermostaat van zone 2
6
Hoge temperatuur radiator

-4-

7
8
9
10
11

Tweewegventiel
Draadloze kamerthermostaat van zone 1
Vloerverwarming op lage temperatuur
Oververhittingsbeveiliging (indien vloerverwarming)
Mengmodule
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2.5

Hydraulisch schema (8.3): 2
verwarmingszones op lage of hoge
temperatuur met ModuZone Z20 B

i

Zie hoofdstukken "Hydraulische aansluiting" en
"Elektrische aansluiting" om het systeem aan te
sluiten.

5

4

6

3

7

2
1
EBUS
230V

8
9

10
11

Legenda
1
Elektrische voeding
2
Regelkast
3
Draadloze buitenvoeler
4
Ketel
5
Draadloze kamerthermostaat van zone 2
6
Verwarmingscircuit van zone 2
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7
8
9
10
11

Tweewegventiel
Draadloze kamerthermostaat van zone 1
Verwarmingscircuit van zone 1
Tweewegventiel
Oververhittingsbeveiliging (indien vloerverwarming)     
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2.6

i

Hydraulisch schema (8.4): 3
verwarmingszones op lage of hoge
temperatuur met ModuZone Z30
Zie hoofdstukken "Hydraulische aansluiting" en
"Elektrische aansluiting" om het systeem aan te
sluiten.

5
6

7
3

8

4

9
2
10

1
EBUS
230V

11
12

13
14

Legenda
1
Elektrische voeding
2
Regelkast
3
Draadloze buitenvoeler
4
Ketel
5
Verwarmingscircuit van zone 3
6
Draadloze kamerthermostaat van zone 3
7
Tweewegventiel
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8
9
10
11
12
13
14

Draadloze kamerthermostaat van zone 2
Verwarmingscircuit van zone 2
Tweewegventiel
Draadloze kamerthermostaat van zone 1
Verwarmingscircuit van zone 1
Tweewegventiel
Oververhittingsbeveiliging (indien vloerverwarming)
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3

Veiligheidsvoorschriften en wettelijke
verplichtingen

3.1

e

Veiligheidsvoorschriften
Onjuiste installatie kan leiden tot een elektrische
schok of beschadiging van het apparaat.

• Schakel veiligheidsvoorzieningen nooit uit en probeer ze niet
aan te passen.
• Houd rekening met de volgende methoden en
voorzorgsmaatregelen :
-- Til de systeemcomponenten aan de onderkant.
-- Draag waar nodig veiligheidskleding, bijv. handschoenen,
veiligheidsschoenen.

• Controleer nadat u klaar bent met onderhoud aan gas- of
wateronderdelen of deze goed vastzitten.
• Voer nadat het werk aan het apparaat is voltooid een
bedrijfstest uit en controleer op veilige werking.

3.2

Wettelijke verplichtingen

Bij de installatie en ingebruikname van de ModuZone moeten
de besluiten, richtlijnen, technische reglementen, normen en
voorschriften nauwkeurig gerespecteerd worden in hun huidige
versie:
-- NEN 1010 (veiligheidsbepalingen voor
laagspanningsinstallaties);
-- Eventuele lokale voorschriften zoals bouw- en
brandvoorschriften.

• Gebruik veilige methoden voor het heffen :
-- Houd uw rug recht.
-- Vermijd het draaien van de taille.
-- Vermijd kromming van het bovenlichaam/afbuiging van de
topzwaarte.
-- Gebruik bij het vastgrijpen altijd de handpalm.
-- Gebruik de aangewezen handvaten.
-- Houd de lading zo dicht mogelijk bij het lichaam.
-- Maak gebruik van hulp indien nodig.
• De gebruiker mag in geen geval knoeien of afgedichte
onderdelen openen of aanpassen.
• Zorg bij het monteren van de aansluitingen dat de
afdichtingen correct worden geplaatst om lekkage van gas of
water te voorkomen.
• De systeemcomponenten hebben metalen onderdelen.
Wees voorzichtig wanneer u deze aanraakt en/of
schoonmaakt, en let in het bijzonder op voor de randen.
Neem de fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht voordat
u begint met reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan een
van de systeemcomponenten :
• Zet  het toestel uit.
• Schakel de stroomtoevoer uit.
• Sluit het toestel af van het hydraulisch systeem met de
afsluitventielen indien die aanwezig zijn.
• Tap het toestel af als u hydraulische componenten moet
vervangen.
• Bescherm alle elektrische onderdelen tegen water terwijl u
aan het toestel werkt.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
• Gebruik uitsluitend nieuwe O-ringen en pakkingen.
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4

4.1.2

Aansluiting op de hydraulische
mengmodule

Installatie van de ModuZone

4.1
4.1.1

Aanbevelingen voor installatie

3

4

Ontwerp van het verwarmingssysteem

Verwarmingselementen kunnen zowel op lage temperatuur
(vloerverwarming, lage temperatuurradiatoren) als op hoge
temperatuur (radiatoren...) werken..

b

Wij raden u aan een voldoende groot debiet te
voorzien zodat het temperatuursverschil tussen
de aanvoer en retour gelijk zou zijn aan 7 K voor
vloerverwarming en 15 K voor radiatoren.

b

Zorg ervoor dat het waterdebiet van het
verwarmingscircuit groter is dan 900 l/u.

De installatie van de leidingen moet worden voltooid met
inachtneming van alle noodzakelijke voorschriften voor het
vermijden van luchtzakken en voor een juiste ontluchting van de
installatie. Aftapkranen moeten op elk hoog punt van de leidingen en op alle radiatoren aangebracht worden.

b

2

1

5

Laat altijd één radiator open.

Het totale watervolume dat zich in het verwarmingssysteem
kan bevinden is afhankelijk van, onder andere, de statische
lading van het expansievat en de temperatuur van het
verwarmingssysteem. Het is aanbevolen een aftapkraan te
voorzien op het laagste punt van de installatie.
• Als u thermostaat kranen gebruikt, is het belangrijk dat niet
alle radiatoren met deze kranen worden uitgerust. Plaats
deze kranen in ruimtes waar veel verwarming nodig is en
nooit in ruimtes waar kamerthermostaten geïnstalleerd zijn.
• Als het een oude installatie betreft, is het noodzakelijk de
radiatoren schoon te spoelen voordat u het nieuwe systeem
installeert.
• Indien een systeemcomponent niet onmiddellijk op zijn plaats
wordt gezet, bescherm dan de verschillende aansluitingen
zodat er geen vuil in kan komen.
• Installeer de volgende onderdelen op de retourleiding van
het verwarmingcircuit:

Legenda
1
Retourleiding verwarmingscircuit Ø 1"1/4
2
Mengmodule
3
Retourleiding laagtemperatuurcircuit Ø 1"
4
Uitgaande leiding lagetemperatuurcircuit Ø 1"
5
Aanvoer verwarmingscircuit Ø 1"1/4

• Verbind de retourleiding (1) van de verwarlingscircuit met de
ketel.
• Verbind de retourleiding (3) van de verwarming op lage
temperatuur met de mengmodule (2).
• Verbind de uitgaande leiding (4) van de verwarming op lage
temperatuur met de mengmodule (2).
• Verbind de aanvoerleiding (5) van de verwarmingscircuit met
de ketel.

• een verwarmingsfilter,
• een kogelkraan,
• een luchtafscheider (indien nodig),
• een vuilafscheider (indien nodig).
• In het geval van een vloerverwarming, dient u een
oververhittingsbeveiliging met handmatige terugstelling
(55°C) in de aanvoerleiding van het verwarmingscircuit aan
te brengen (zie hoofdstuk "Beschrijving van het systeem").

-8-
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4.2

i

Aansluiting van de mengmodule Z11

4.3

Zorg bij het installeren voor zo min mogelijk
weerstand hou het circuit zo kort mogelijk en gebruik
zo min mogelijk bochten en weerstand.

8
7

9

6

10

Aansluiting van de tweewegventiel Z20 B

4.3.1

i

Aansluiting van de tweewegventiel
Zorg bij het installeren voor zo min mogelijk
weerstand hou het circuit zo kort mogelijk en gebruik
zo min mogelijk bochten en weerstand.

4

5
4

11

3

12

3

5

2

13

1

2
1

14
15

Legenda
1
Uitgaande leiding verwarmingscircuit
2
Retourleiding verwarmingscircuit
3
Ketel
4
Mengmodule
5
Uitgaande leiding het laagtemperatuurcircuit verwarming
6
Maximaal sensor
7
Retourleiding laag temperatuurcircuit verwarming
8
Verwarming lage temperatuur
9
Verwarming hoge temperatuur
10 Verwarmingscircuit hoge temperatuur
11 Retourleiding verwarmingscircuit hoge temperatuur
12 Tweewegventiel
13 Uitgaande leiding verwarmingscircuit hoge temperatuur
14 Inkomende leiding verwarmingscircuit
15 Retourleiding verwarmingscircuit

• Sluit de leidingen (1) en (2) aan op de ketel (3).

Legenda
1
Leiding uitgaande cv-leiding
2
Tweewegventiel
3
Leiding uitgaande cv-leiding
4
Radiator of vloerverwarming
5
Leiding cv-retourleiding

Installeer de tweewegventiel op de uitgaande leiding van
de cv-installatie op hoge temperatuur; neem daarbij de
stromingsrichting in acht.
• Sluit de leiding (1) aan op de klep (2).
• Sluit de leiding (3) aan op de klep (2).
• Sluit de leiding (3) aan op de radiator (4).
• Sluit de leiding (5) aan op de radiator (4).

• Sluit de leidingen (5) en (7) aan op de mengmodule (4).

4.3.2

• Sluiten de leidingen (5) en (7) aan op de verwarming voor
lage temperatuur (8).

Installeer de tweewegventielen (2 of 3 naargelang van de
installatie) op de uitgaande leiding van de te regelen zones en
neem daarbij de stromingsrichting in acht.

• Sluit de leidingen (13) en (10) aan op de klep (12).

Aansluiting van meerdere kleppen

• Sluit de leidingen (10) en (11) aan op de verwarming hoge
temperatuur (9).
• Sluit de leidingen (14) en (15) aan op de mengmodule (4).
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5

Elektrische aansluitingen

e

• Sluit de kabel (1) aan op de klemmenstrook REL2 van de
regelkast van de installatie.

Onjuiste installatie kan leiden tot een elektrische
schok of beschadiging van het apparaat. De
elektrische aansluiting van het apparaat mag
uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend
installateur.

• Sluit de kabel (2) aan op de klemmenstrook NTC3 van de
regelkast van de installatie.
• Sluit de kabel (3) aan op de klemmenstrook REL3 van de
regelkast van de installatie.

De fabrikant weigert elke verantwoordelijkheid voor letsels aan
personen of andere schade als gevolg van onjuiste aarding van
het toestel, inclusief het niet naleven van huidige normen.

5.2

Tweewegventiel

Elektronica

1

2

1

20 mm max.
Legende
1
Elektrische draden
2
Mantel

Wanneer u elektriciteitskabels aansluit op een connector van de
elektronica  :

Legenda
1
Tweewegventiel

• Bewaar een afstand van maximaal 20 mm tussen de
connector (1) en de blootliggende mantel (2).

Onderdeel

Voedingsspanning (sectie van de kabel)

Ventiel

230 V (2  x 0.34 mm²)

• Sluit de kabel (1) op het huis REL5 van de regelkast.

5.1

Hydraulische mengmodule

5.3

Ketel

• Zie de installatiehandleiding die geleverd wordt met de ketel
om de ketel elektrisch aan te sluiten.

2

1
3

Legenda
1
Kabel van de pomp
2
Kabel van de temperatuursensor
3
Kabel van de mengventiel
Onderdeel

Voedingsspanning (sectie van de kabel)

Pomp

230 V (3 x 0.75 mm²)

Mengkraan

230 V (3 x 0.75 mm²)

Temperatuursensor

3.3 V (2 x 0.34 mm²)

- 10 -
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Regelkast

5.4.2

Identificatie van de klemmenstroken
Klemmenstroken 230 V

• Voorzie de mogelijkheid in de elektrische installatie van
de woning om de stroomtoevoer naar het apparaat te
onderbreken met een elektrische schakelaar of een
smeltzekering met een minimumafstand van 3 mm als de
contactpunten open staan. Of gebruik een stekker met
wandcontaktdoos.

5.4.1

Bekabeling op de regelkast
4
3

5

N

REL3
L

3

1

3

1

3

1

B

REL2
L

1

C

D

N
1

N

L

REL4 REL5
L

3

REL1

N

N

L

1

230V~

N

IN1

L

1 2

1

N

L

1 2

A

2

2

2

3

Legende
1
Voedingsconnector 230 V
(3 klemmen: aarde/nulleider/fase)
2
Connectoren (3 klemmen: aarde/nulleider/fase):
REL1, REL2, REL3
3
Connectoren (2 klemmen: fase/nulleider):
REL4, REL5, IN1

Klemmenstroken 24 V

E

Legende
1
Kabel
2
Stekker met trekontlasting
3
Voedingsconnector
4
Regelkast  
5
Opening voor kabeldoorvoer

• Plaatst een stekker met trekontlasting (2) onder elke aan te
sluiten connector (3).
• Open de opening (5) in de regelkast voorzichtig met behulp
van een tang (B).
IN3
1

NTC1 NTC2 NTC3 NTC4

EBUS EBUS EBUS

2

1

+

2

2

1

IN2
1 2

1

2

1

1 2

2

2

1

1 2

1 2

1

2

1

1 2

2

2
2

1 2

1

1

2

-

+

1 2

1 2

1

-

+

1 2

OUT1 OUT2 OUT3

2

1

• Voer de aansluiting van het apparaat uit volgens de
handelingen (C) tot (E).
• Plaats de kabel (1) in de stekker met trekontlasting (2).
• Klem de kabel (1) in de stekker met trekontlasting (2).
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1

2

Legende
1
Connectoren (met 2 klemmen):
OUT1, OUT2, OUT3, IN2, IN3, NTC1, NTC2, NTC3, NTC4
2
Ebus-connectoren (met 2 klemmen)

- 11 -

INSTALLATIE
5.4.3

Aansluiting van het systeem

• Zie de onderstaande tabellen voor het uitvoeren van de
bekabeling van het systeem op de regelkast.
Schema 8 (8.2): 1 verwarmingszone lage temperatuur + 1
verwarmingszone hoge temperatuur
Klemmen Beschrijving

Min. sectie
van de kabel

230V~

Voeding van de regelkast

3 x 0.75 mm²

REL2

Pomp van de hydraulische module Z11

3 x 0.75 mm²

REL3

Mengkraan (L+ = witte kabel) van de
hydraulische module Z11

3 x 0.75 mm²

REL4

Mengkraan (L- = kastanjebruine kabel,
N = blauwe kabel) van de hydraulische
module Z11

2 x 0.75 mm²

REL5

Elektromagnetische klep van de module
Z11

2 x 0.75 mm²

IN1

Relais 230 V voor dag/nachttarief (optie)

2 x 0.75 mm²

NTC3

Temperatuursensor van de hydraulische
module Z11

2 x 0.34 mm²

Ebus

Ebus-aansluiting van de ketel (rekening
houdend met de polariteit +/-).

2 x 0.75 mm²

Schema 8 (8.3): 2 verwarmingszones hoge of lage
temperatuur
Klemmen Beschrijving

Min. sectie
van de kabel

230V~

Voeding van de regelkast

3 x 0.75 mm²

REL4

Elektromagnetische klep van module Z20
(zone 2)

2 x 0.75 mm²

REL5

Elektromagnetische klep van module Z20
(zone 1)

2 x 0.75 mm²

IN1

Relais 230 V voor dag/nachttarief (optie)

2 x 0.75 mm²

Ebus

Ebus-aansluiting van de ketel (rekening
houdend met de polariteit +/-).

2 x 0.75 mm²

Schema 8 (8.4) :
3 verwarmingszones hoge of lage temperatuur
Klemmen Beschrijving

Min. sectie
van de kabel

230V~

Voeding van de regelkast

3 x 0.75 mm²

REL3

Elektromagnetische klep van module Z30
(zone 3)

2 x 0.75 mm²

REL4

Elektromagnetische klep van module Z30
(zone 2)

2 x 0.75 mm²

REL5

Elektromagnetische klep van module Z30
(zone 1)

2 x 0.75 mm²

IN1

Relais 230 V voor dag/nachttarief (optie)

2 x 0.75 mm²

Ebus

Ebus-aansluiting van de ketel (rekening
houdend met de polariteit +/-).

2 x 0.75 mm²

- 12 -
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Ingebruikname
• Draai alle stopkranen in de hydraulische leidingen open.

6

Verwarmingscircuit vullen

b

Om het verwarmingscircuit te vullen, moet
u de procedure volgen voor de regelkast die
opgegeven is in hoofdstuk 9.8.1

b

De minimumdruk moet hoger zijn dan 0,8 bar.

7

Ingebruikname verwarmingsketel

• Raadpleeg de handleiding van de verwarmingsketel om de
verwarmingsketel in te stellen..

b

Zorg ervoor dat de max. temperatuur van de
verwarming aangepast is aan uw installatie.

b

Zorg ervoor dat de pomp van de
verwarmingsketel niet op continu draaien staat.

8

Ingebruikname kamerthermostaat
4

3

2

1
Legenda
1
Deksel van het batterijcompartiment
2
Batterijcompartiment
3
Isolerende strip
4
Kamerthermostaat

• Verwijder de isolerende strip (3) uit het batterijcompartiment;
volg hierbij de opgegeven volgorde.
Het hoofdscherm van de kamerthermostaat verschijnt.
• Open alle kranen van de radiatoren in de ruimte waar zich de
kamerthermostaat bevindt.

0020098179_01 - 12/10 - AWB
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9

Ingebruikname regelkast

9.1

a

Controleer of het warmtepompcircuit en het
verwarmingscircuit gevuld zijn.

e

Controleer of alle elektrische aansluitingen
gemaakt zijn.

• Zet spanning op de regelkast.

Systeeminstellingen

• Volg en bevestig de stappen
voorgesteld door de
installatieassistent voor de eerste
installatie.
• Bevestig met toets

.

Het systeem ModuZone Z11 komt
overeen met het schemanummer "8" op
de regelkast.
• Kies het nummer van het schema "8"
met de toetsen
.
• Bevestig met de toets

.

1

Legende
1
Elektrische schakelaar aan (I) / uit (O)

• Selecteer de multizonekit ModuZone
op de installatie met de toetsen
.

• Zet de schakelaar van de regelkast op de positie (I).

• Bevestig met de toets  

i

.

Bij de eerste aansluiting op de netspanning
verschijnt het installatiemenu.
In geval van een installatie met
ModuZone Z11, kunt u kiezen voor een
optie met boiler.
• Kies de taal met de toetsen
.

• Kies de opties op de installatie met
de toetsen  
.

• Bevestig met toets

• Bevestig met de toets

.

.

De regelkast geeft een overzicht van de
samenstelling van uw installatie.
• Voer de toegangscode voor de
installatie (96) in met de toetsen
.
• Bevestig met toets

.

• Als dit juist is, bevestig het dan met
toets
.
• Als het niet juist is, druk dan op toets
en wijzig de gegevens die u
hebt ingevoerd.

• Druk op de toets

- 14 -
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9.2

e

Overzicht van de bekabeling

9.4

Thermosta(a)t(en)

Verbreek de spanning naar de regelkast alvorens
de aansluitingen te wijzigen.
• Selecteer op het scherm
Thermostaten met de toetsen
.
• Bevestig met toets
• Druk op de toets

.

.

Het scherm vraagt u de aansluitingen
die u gerealiseerd heeft op de regelkast
stap voor stap te controleren.
• Als de aansluitingen correct zijn,
bevestig met de toets
.

• Kies de gewenste zone voor de
kamerthermostaat met de toetsen
.
• Bevestig met toets

.

• Als dit niet het geval is, sluit dan de
elektrische voeding van de regelkast
af en pas de bekabeling aan zoals
nodig.

Op de kamerthermostaat :

• Zet vervolgens de regelkast weer
onder spanning en bevestig met de
toets
.

• Voer de toegangscode in (96).

Als de spanning weer wordt aangezet,
keert de regelkast terug naar het
controlemenu.

• Houd toets
ingedrukt.

7 seconden

• Op het menu van de
kamerthermostaat > selecteer op het
scherm > draadloos > koppeling.
• Druk op toets
van de
kamerthermostaat.
De regelkast en de kamerthermostaat
geven op hun scherm “verbinding
gemaakt”.

• Druk op de toets

.

Als de boodschap “Verbinding mislukt”
verschijnt, druk op toets
en
probeer het opnieuw.
• Druk 2 keer op de toets

9.3

Menu “Thermostaat/Voeler"

• Selecteer op het scherm
Thermostaat/Voeler met de toetsen
.
• Bevestig met toets

0020098179_01 - 12/10 - AWB
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9.5

Buitenvoeler
• Selecteer op het scherm Correctie
buitentemperatuur met de toetsen
.

• Selecteer op het scherm
Buitenvoeler met de toetsen
.
• Bevestig met toets

• Bevestig met toets

.

.
Deze instelling wordt automatisch
gewijzigd in het menu van de
kamerthermostaat.

• Selecteer op het scherm Verbinding
met de toetsen
.

• Verhoog of verlaag met de toetsen
om de gewenste
correctie weer te geven.

• Bevestig met toets

• Bevestig met toets

.

.

• Druk 2 keer op de toets

9.6
• Druk op de knop van de buitenvoeler
om de verbinding tot stand te
brengen.

e

Automatische test
Voer geen aanpassingen uit aan de bekabeling
als deze onder spanning staat.

Met de automatische test kunt u het volgende controleren :
-- de Ebus-ingangen,
-- de NTC-ingangen,
-- de draadloze verbinding van de kamerthermostaat,

1

-- de draadloze verbinding van de buitenvoeler.

ON

i

De andere aansluitingen worden niet getest en
moeten visueel worden gecontroleerd bij installatie
of aanpassing van de systeeminstellingen.

• Selecteer op het scherm Controle
met de toetsen
.
• Bevestig met toets

.

Legende
1
Knop van de buitenvoeler

i

Zodra de buitenvoeler gekoppeld is, verschijnt de
boodschap "Verbinding gemaakt".
Als dit niet het geval is, wordt de boodschap
"Verbinding mislukt" getoond. Druk op toets
en probeer het opnieuw.

• Druk op de toets

i
- 16 -

.

• Controleer of alle onderdelen van de
installatie onder spanning staan.
• Bevestig de start van de test met
toets
.

Met deze functie Correctie buiten T°C kunt u
de temperatuur gemeten door de buitenvoeler
aanpassen (+/- 5°C in stappen van 1°C –
fabrieksinstelling : 0).
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In dit menu kunt u de maximale
aanvoertemperatuur verwarming van de
installatie instellen.  
De automatische test begint.

(instelbaar tussen 30°C en 80°C fabrieksinstelling: 73°C).

Het resultaat wordt na enkele seconden
weergegeven samen met de status van
elk onderdeel.



• Druk op de toets

.

-- Als de aansluiting correct is, wordt
de boodschap "OK" getoond van het
betreffende onderdeel.

Bij een installatie met ModuZone Z11,
voert u waarden in van de lage- en
hogetemperatuurzones.

-- Als de aansluiting niet correct is,
wordt de boodschap "Fout" getoond.
Controleer in dat geval de
aansluitingen.

• Druk op de toets

.

• Verhoog of verlaag met de toetsen
om de gewenste
waarde weer te geven.
• Bevestig met de toets
• Druk op de toets

9.7

.
.

In dit menu kunt u de stooklijn
kiezen (instelbaar tussen 0.2 en
4 - fabrieksinstelling: 1.2) om zo
de gewenste aanvoertemperatuur
te krijgen bij de gemeten
buitentemperatuur.

Instellingen

In dit menu kunt u de verschillende functies instellen voor alle
aangesloten apparaten en kunt u alle systeeminstellingen
opnieuw ingeven.

• Selecteer op het scherm Stooklijn
met de toetsen
.
• Selecteer op het scherm
Instellingen met de toetsen
.
• Bevestig met toets

• Druk op de toets

Bij een installatie met ModuZone Z11
voert u de waarden in van de zones op
lage temperatuur.(fabrieksinstelling: 0.6)
en hoge temperatuur (fabrieksinstelling:
1.2).

.

• Druk op de toets

9.7.1

b

Verwarming
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• Bevestig met de toets

b

• Selecteer op het scherm
Verwarming met de toetsen
.

.

• Verhoog of verlaag met de toetsen
om de gewenste
waarde(n) weer te geven.

Controleer of de maximale
temperatuursinstelling van de aanvoerleiding
aangepast is aan de installatie.

• Bevestig met de toets

.

.

Controleer of de stooklijn geschikt is voor de
installatie. Zie volgende pagina.

.
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Stooklijn

A

1

2

• Selecteer op het scherm Reset van
instellingen met de toetsen
.
• Bevestig met de toets

.

3

B

• Selecteer nee/ja met de toetsen
.

Legende
1
Hogetemperatuurradiatoren
2
Standaard radiatoren
3
Laagtemperatuurradiatoren of vloerverwarming
A
B

• Bevestig met de toets
• Druk op de toets

Aanvoertemperatuur verwarming
Buitentemperatuur

i
9.7.2

Hoe lager de stooklijn hoe hoger het rendement.

9.8

In dit menu kunt u de maximale
temperatuur van het warm water
(instelbaar tussen 35°C en 65°C fabrieksinstelling: 65°C).
• Selecteer op het scherm Warm
water met de toetsen
• Bevestig met de toets

.

.

9.8.1

.
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.

i

Verwarmingscircuit vullen
Het vullen van de verwarmingscircuit is alleen
mogelijk als u de optie multizonekit hebt gekozen.

.

Reset van instellingen

Met deze functie kunt u de instellingen op de regelkast resetten
(terug naar de fabrieksinstellingen).

b

• Bevestig met de toets

.

• Bevestig met de toets

9.7.3

Ingebruikname

• Selecteer op het scherm
Ingebruikname met de toetsen
.

• Verhoog of verlaag met de toetsen
om de gewenste
temperatuur in te geven.

• Druk op de toets

.

Via dit menu kunt u de noodzakelijke handelingen uitvoeren op
de verschillende systeemcomponenten..

Warm water

• Druk op de toets

.

• Selecteer op het scherm  Vullen met
de toetsen
.
• Bevestig met de toets

.

Het terugkeren naar de fabrieksinstellingen kan
niet ongedaan gemaakt worden. De opgeslagen
systeeminstellingen van de regelkast worden
gewist.
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• Start met de vulwerkzaamheden
door te drukken op de toets
.

i

Als de installatie niet correct ontlucht is, is het mogelijk
dat het debiet varieert.

i

Voor het regelen van het pompdebiet, zie de
technische instructie ModuZone Z11

Er verschijnt een statusbalk op het
scherm.

1
1

2

3

4

• Om het vullen te stoppen, drukt u op
de toets
.

5

Het scherm geeft de gemeten
waterdruk in de installatie weer.

Regeling van het pompdebiet van de
mengmodule

• Sluit de vulkraan van de
verwarmingketel of de installatie.
• Druk op de toets

9.8.2

.

Verwarmingscircuit ontluchten

Met deze ontluchtfunctie kunt u de lucht die aanwezig is in het
verwarmingscircuit aftappen.

• Selecteer in het scherm Ontluchten
met de toetsen  
.
• Bevestig met de toets

.

Legenda
1
Snelheidskeuzeschakelaar

• Draai de keuzeschakelaar (1) in de stand 1, 2, 3, 4 of 5 om
de pompsnelheid in te stellen volgens de druk/debietlijn op
de volgende pagina.

• Open de verschillende ontluchters van het
verwarmingscircuit.

Debiet/druk lijn van de pomp
6

• Bevestig met de toets

.

5
Druk (m)

• Selecteer op het scherm  
Ontluchten installatie met de
toetsen
.

4
3
2
1

om het

• Bevestig met de toets
Ontluchten te starten.

Het ontluchten duurt 15 minuten.
U kunt de ontluchting van het
warmtepompcircuit gelijktijdig starten.
• Druk op de toets

b

0

0

1

2

3

4
Debiet (m³/h)

.

Sluit de ontluchters van het verwarmingscircuit
zodra de ontluchting voltooid is.
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9.9

Statusrapport

9.9.2

Statusrapport systeem

Via dit menu is het volgende mogelijk :
-- de status van het toestel opvragen (AAN/UIT),

• Selecteer op het scherm
Systeem met de toetsen
.

-- verschillende beschikbare gegevens van het toestel
(temperatuur, druk, debiet...),

• Bevestig met de toets

-- het statusrapport van de 5 laatst geregistreerde
foutmeldingen (code en beschrijving van de foutmeldingen),

i

Raadpleeg het hoofdstuk “Problemen oplossen >
Foutcodes” voor de beschrijving van de weergegeven
foutcode op het scherm.

Dit scherm geeft het volgende aan:
- de buitentemperatuur,
- de druk van het verwarmingscircuit.

-- Het resetten van de statusrapporten op alle
systeemcomponenten. .

• Voor het informatieoverzicht van
de onderdelen, druk op de toetsen
en bevestig met de toets
.
• Om het foutenrapport te raadplegen,
druk op de toets
.

• Selecteer op het scherm
Statusrapport de toetsen
.
• Bevestig met de toets

9.9.1

• Voor het resetten van het
foutenrapport, druk op de toetsen
en bevestig met de toets
.

.

9.9.3

Statusrapport verwarmingsketel

Statusrapport verwarmingszones

• Selecteer op het scherm
Verwarmingszones met de toetsen
.

• Selecteer op het scherm
Ketel met de toetsen
.
• Bevestig met de toets

.

• Bevestig met de toets

.

.

Dit scherm geeft aan of de
verwarmingsketel actief is (AAN of UIT).
• Om het foutenrapport te raadplegen,
druk op de toets
.
• Om het resetten van het foutenrapport,
druk op de toetsen
en
bevestig met de toets
.

Dit scherm verschijnt enkel als u de
optie ModuZone gekozen heeft. .
• Selecteer de zone die u wenst te
raadplegen met de toetsen
.
• Bevestig met de toets

.

Dit scherm geeft aan:
-- de maximale instelwaarde in het
verwarmingscircuit (temperatuur),
-- de kamertemperatuur in de kamer
waar de thermostaat zich bevindt,
-- of er warmtevraag is in de
betreffende zone (AAN of UIT),
-- de klepstatus van de multizonekit
(AAN of UIT).

- 20 -
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Opties

• Als de kwaliteit van het signaal slecht is of heel slecht (geen
signaal), controleer dan of:
- de batterijen van de kamerthermostaat goed werden
aangebracht in het batterijcompartiment;
- de polariteit van de batterijen niet is omgekeerd;
- de batterijen niet leeg zijn. Als dit het geval is, vervang ze
dan door nieuwe.

• Selecteer op het scherm
Opties met de toetsen
.
• Bevestig met de toets

i

.

Als de kwaliteit van het signaal niet verbetert, wijzig
dan de plaats van de thermostaten en zorg ervoor
dat er zo weinig mogelijk obstakels zijn.

• Herhaal deze bewerkingen voor elke kamerthermostaat.
Via dit menu kunt u :

9.12

-- taalinstelling van de regelkast
wijzigen,
-- de helderheid en het contrast van het
scherm aanpassen,

9.12.1

-- de versies van de systeemsoftware
weergeven.

9.11

Beschrijving van het hoofdscherm

Dit scherm geeft aan :
- de energieprestaties van het systeem,
- de datum,
- de tijd.

Testen

9.11.1

Overige uitlezingen

Test van het verwarmingssysteem

• Zorg ervoor dat de externe regelapparaten
(kamerthermostaat, buitenvoeler, ...) verbinding hebben met
de regelkast

De datum en tijd worden ingesteld op de kamerthermostaat.

• Zorg ervoor dat alle thermostatische kranen van het
verwarmingscircuit open staan.

• Raadpleeg de bedieningshandleiding van de
kamerthermostaat om de datum en tijd in te stellen.

9.11.2

9.12.2

Test van het radiosignaal

• Breng de kamerthermostaten aan en vergewis u ervan of de
kwaliteit van hun radiosignaal optimaal is.

i

Wacht een vijftiental minuten na de inschakeling van
de thermostaat/thermostaten en de buitenvoeler om
de test uit te voeren.

• Druk gedurende 7 seconden op de toets
kamerthermostaat.

van de

De energie prestatie-indicator is gebaseerd op de meest
optimale werking van de warmtepomp en/of ketel tijdens de
laatste 24u.De cursor wordt verplaatst op een schaal van A tot
D.

Klasse

• Kies de professionele toegangscode en bevestig met de
toets
.
• Kies op het scherm -> radio>test met de toetsen
bevestig met de toets
.

Energiepresetatie weergave

en

Indicatie

A

Uitstekend

B

Zeer goed

C

Goed

D

Normaal

De kamerthermostaat geeft de kwaliteit van het signaal aan
voor de kamerthermostaat en de buitenvoeler.
Kwaliteit van het signaal
Uitstekend
Goed

Commentaar
Normale werking

Zwak

Grensgeval

Nihil

Werkt niet
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Status systeemcomponenten

De status van elk systeemcomponent wordt permanent
gecontroleerd. Het resultaat wordt elke minuut automatisch
getoond.

-- de gebruiker inlichten over de voorzorgsmaatregelen die
noodzakelijk zijn om beschadiging van het systeem, het
apparaat en het gebouw te voorkomen.
-- de gebruiker eraan herinneren het apparaat jaarlijks een
onderhoudsbeurt te laten geven.

• Druk op de toets om de status van
de installatie onmiddellijk weer te
geven
.
Het resultaat kan als volgt zijn:
- OK,
- FOUT.
- _ _ (component niet aangesloten)
Als de regelkast « OK » aangeeft voor alle
systeemcomponenten, hoeft er niets aangepast worden.
• Als de regelkast «FOUT», aangeeft, druk dan op de toets
.
• Als de regelkast "_ _" aangeeft, controleert u of de
warmteopwekker gevoed wordt en aangesloten is op de
regelkast.
• Volg de instructies op het scherm van de regelkast
en raadpleeg hoofdstuk “Problemen oplossen” om de
betreffende foutcode te raadplegen.

9.13

Controleren en herstarten

• Controleer de werking van het systeem nadat het is
geïnstalleerd.
• Stel het systeem in werking om te controleren dat de
instellingen werken en controleer of het systeem veilig werkt.
• Reset het foutenrapport van alle systeemcomponenten..
• Raadpleeg daarvoor het hoofdstuk “Ingebruikname >
statusrapport”.
• Controleer het hele systeem op eventuele lekkages en
verhelp deze indien nodig.
• Controleer alle regel- en veiligheidsapparaten, de instellingen
en de werkingstatussen ervan.
• Start de procedure voor de automatische test om de
aansluitingen van het systeem te testen (raadpleeg het
hoofdstuk "ingebruikname regelkast > automatische test"

10 Informatie voor de gebruiker
Na het voltooien van de installatie moet de installateur :
-- de werking van het apparaat en de veiligheidsvoorzieningen
uitleggen aan de gebruiker, en indien nodig een demonstratie
geven en vragen beantwoorden
-- de gebruiker alle nodige documentatie overhandigen
-- de documenten waar nodig invullen

- 22 -
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12.2.1

Testmenu

In dit menu kunt u de werking van alle systeemcomponenten
testen (verwarmingsketel, warmtepomp,...).

11 Problemen oplossen
11.1

Foutdiagnose

• Voer de volgende controles uit alvorens verder te gaan met
fout diagnose:
-- Controleer of de spanning niet onderbroken is en of de
toestellen correct aangesloten zijn

• Selecteer op het scherm
Testmenu met de toetsen
.
• Bevestig met de toets

.

-- Zorg ervoor dat de kranen open staan.
-- Controleer de goede werking van de externe regelingen
(kamerthermostaat, buitenvoeler,...).

11.2

i
11.2.1

Foutcodes
De fouten die in dit hoofdstuk worden beschreven,
moeten worden behandeld door een erkende
installateur of door de AWB servicedienst.

Test van de verwarmings ketel

• Selecteer op het scherm
Ketel met de toetsen
.
• Bevestig met de toets

.

Foutcodes van het systeem

• Raadpleeg de installatiehandleiding van de regelkast voor de
beschrijving van de foutcodes.

In dit menu kunt u de verwarming van
de verwarmingsketel testen.

11.2.2

• Druk op de toets
activeren.

Foutcodes van de verwarmingsketel

• Raadpleeg de installatiehandleiding van de verwarmingsketel
voor de beschrijving van de foutcodes.

12.1

.

Test van het systeem

Jaarlijks onderhoud

• Raadpleeg de installatiehandleiding van elk
systeemcomponent voor de onderhoudswerkzaamheden per
component.

12.2

• Om de test te deactiveren, drukt u op
de toets
.
• Druk op de toets

12 Onderhoud

om de test te

• Selecteer op het scherm
Systeem met de toetsen
.
• Bevestig met de toets

Onderhoudsmenu van de regelkast

Het onderhoudsmenu van de regelkast bevat dezelfde functies
als het installatiemenu met daarbij 2 extra functies.

.

In dit menu kunt u de circulatiepomp
van de hydraulische module testen.

• Druk gedurende 7 seconden op de
toets
.

• Druk op de toets
activeren.

• Voer de toegangscode "96" voor de
installatie in met de toetsen.

• Om de test te deactiveren, drukt u op
de toets
.

• Bevestig met de toets

• Druk op de toets
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Test van de verwarmingszones

i

De test van de verwarmingszones is enkel mogelijk
als u de optie multizonekit heeft gekozen.

In dit menu kunt u de contactgegevens van het installatiebedrijf
invoeren.

• Selecteer op het scherm
Opties met de toetsen
.

• Selecteer op het scherm
Zones met de toetsen
.
• Bevestig met de toets

Contactgegevens installateur

.

• Bevestig met de toets

.

Via dit menu kan de klep van elke zone
getest worden.
• Selecteer de zone die u wenst te
testen met de toetsen
.
• Druk op de toets
te starten.

om de test

• Om de test uit te schakelen, drukt u
op de toets
.
• Druk op de toets

.

• Selecteer op het scherm
Info servicedienst met de toetsen
.
• Bevestig met de toets

.

U kunt de volgende informatie zichtbaar
maken of wijzigen :
-- de datum va waarop de
professionele menu's het laatst
werden geopend.
-- de naam van het installatiebedrijf,
-- het telefoonnummer van het
installatiebedrijf.
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