Installatiehandleiding
GeniaCompact
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Installatiehandleiding

1.1

Productdocumentatie

De installatiehandleiding maakt integraal deel uit van de
module en moet aan de gebruiker worden overhandigd nadat
de installatie van de module is voltooid om te voldoen aan de
geldende reglementen.
• 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
installatiehandleiding.

2
2.1

Beschrijving van de module
Veiligheidsvoorzieningen

Er is een veiligheidsklep geïnstalleerd in deze module.
-- De veiligheidsklep wordt geopend zodra de druk in het
warmtecircuit 3 bar overschrijdt.

2.2

Typeplaatje

Het typeplaatje geeft het land van oorsprong aan, waar het
toestel geproduceerd is en het land waarvoor het bestemd is.
Locatie van het typeplaatje:

1

1.2

Bijbehorende documenten  

Handleidingen van:
-- GeniaAir
-- GeniaCompact of GeniaUniversal
-- ExaMaster
-- ExaControl
-- Buitenvoeler

1.3

Uitleg van symbolen

a

GEVAAR: risico op letsels.

e

GEVAAR: risico op elektrische schok.

b

LET OP: risico op beschadiging van de module
of zijn omgeving.

i

Legende
1
Typepaatje

Op het typeplaatje staan de volgende gegevens:
-- de naam van de fabrikant
-- het serienummer van de module
-- de maximale druk van het verwarmingscircuit
BELANGRIJK: nuttige informatie.

-- de maximale druk van het warmtepompcircuit
-- de voedingsspanning van de pomp
-- het CE-nummer
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Hydraulisch schema

-- Vermijd het draaien van de taille.
A

5

6

B

7

8

-- Vermijd kromming van het bovenlichaam/afbuiging van de
topzwaarte.

9

-- Gebruik bij het vastgrijpen altijd de handpalm.
-- Gebruik de aangewezen handvatten.

4

10

3

11

• Maak gebruik van hulp indien nodig.

2

12

• De gebruiker mag in geen geval afgedichte onderdelen
openen of aanpassen.

13

• Zorg voor een correcte plaatsing van de pakkingen om elk
risico op waterlekken te vermijden.

1

G

F

E

D

C

14

Legende
1
Debietregelkraan
2
Veiligheidsklep
3
3-wegs stopkraan voor vullen
4
3-wegs stopkraan voor vullen
5
Manometer
6
Platenwarmtewisselaar
7
Pomp
8
Stopkraan aanvoer verwarmingsketel
9
Stopkraan retour verwarmingsketel
10 Terugslagklep aanvoer verwarmingscircuit
11    Terugslagklep aan uitgang van de warmtewisselaar
12    Temperatuursensor aan de aanvoer van het
verwarmingscircuit
13 Stopkraan retour verwarmingscircuit
14    Stopkraan aanvoer verwarmingscircuit
A
B
C
D
E
F
G

3

Aanvoer verwarmingsketel
Retour verwarmingsketel
Retour verwarmingscircuit
Aanvoer verwarmingscircuit
Afvoer van de veiligheidsklep
Retour naar de warmtepomp
Aanvoer van de warmtepomp

Veiligheidsvoorschriften en wettelijke
verplichtingen

3.1

e

Veiligheidsvoorschriften
Onjuiste installatie kan leiden tot een elektrische
schok of beschadiging van de module.

• Schakel veiligheidsvoorzieningen nooit uit en probeer ze niet
aan te passen.
• Houd rekening met de volgende methoden en
voorzorgsmaatregelen:

-- Houd de lading zo dicht mogelijk bij het lichaam.

• Dit module heeft metalen onderdelen (componenten). Wees
voorzichtig wanneer u het aanraakt en/of schoonmaakt, en
let in het bijzonder op voor randen.
Neem de fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht voordat
u begint aan onderhoud of reserveonderdelen vervangt:
• Zet de module uit.
• Sluit de module af van de stroomtoevoer.
• Sluit de module af van het hydraulisch systeem met de
afsluitventielen indien die aanwezig zijn.
• Tap de module af als u hydraulische componenten moet
vervangen.
• Bescherm alle elektrische componenten tegen water terwijl u
aan de module werkt.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
• Gebruik uitsluitend nieuwe O-ringen en pakkingen.
• Controleer de dichtheid van de waterleidingen nadat u uw
werkzaamheden heeft uitgevoerd.
• Voer nadat het werk aan de module is voltooid een
bedrijfstest uit en controleer op een correcte en veilige
werking.

3.2

Wettelijke verplichtingen  

Bij de installatie en ingebruikname van de hydraulische module
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.

-- Til de module aan de onderkant.
-- Draag waar nodig veiligheidskleding, bijv. handschoenen,
veiligheidsschoenen.
• Gebruik veilige methoden voor het heffen:
-- Houd uw rug recht.
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Recycling

i
4.1

Het recyclen van de module en de verpakking moet
worden uitgevoerd door de vakman die de module
geïnstalleerd heeft.

Module

De hydraulische module bestaat hoofdzakelijk uit recycleerbare
materialen. De module dient gerecycled te worden.
Dit symbool betekent dat deze module niet
weggegooid mag worden samen met huishoudelijk
afval, dat het selectief opgehaald dient te worden
met het oog op, het hergebruik en de recycling
ervan.
Breng het naar een verzamelpunt voor de verwerking,
de nuttige toepassing, de recycling van afval. Hetzij
een afvalverwerkingscentrum hetzij door een erkende
dienstverlener.

i
4.2

Door deze instructies te respecteren beschermt
u het milieu, draagt u bij tot het behoud van de
natuurlijke bronnen en de bescherming van de
menselijke gezondheid.

Verpakking

De vakman die de module geïnstalleerd heeft, moet:
• Het recycleerbare afval (karton, plastic, ...) van het niet
recycleerbare afval sorteren.
• Dit afval in overeenstemming met de geldende regelgeving
verwijderen.

-4-
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Plaatsing van de module

• Lees de waarschuwingen en instructies met betrekking
tot de veiligheid in de bedieningshandleiding en
installatiehandleiding aandachtig door alvorens een locatie
voor de module te kiezen.
• Controleer of de wand waarop de module wordt gemonteerd,
constructief veilig is om het gewicht van de module te
dragen.  
• Controleer of de ruimte waarin de module moet worden
geplaatst een correct installatie toelaat en of de
toegankelijkheid gerespecteerd wordt. Controleer of de
module toegankelijk is om gecontroleerd te worden.

Hydraulische module

(x1)

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Documenten
Systeemhandleiding van de installatie
Installatiehandleiding
Bedieningshandleiding
Garantiebewijs

(x1)
(x1)
(x1)
(x1)
(x1)

4

Afstandhouder

(x2)

5
5.1
5.2
5.3

Accessoires
Pakking ¾"
Bevestigingsschroef van de afstandhouder
Pakking 1"

(x1)
(x6)
(x4)
(x4)

6.2.1

Aanbevelingen voor installatie
Ontwerp van het verwarmingssysteem

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

Installatie van de module  

3.1

3.2

De installatie van de leidingen moet worden voltooid met
inachtneming van alle noodzakelijke voorschriften voor het
vermijden van luchtzakken en voor het vergemakkelijken van
ontluchting van de installatie. Ontluchters moeten op elk hoog
punt van de leidingen en op alle radiatoren aanwezig zijn.

3

3.3

Het is aanbevolen een aftapkraan aan te brengen op het
laagste punt van de installatie.

Leveringsoverzicht

2

2

6.2

• Leg deze vereisten uit aan de gebruiker van de module.

6.1

(x1)

• Controleer de inhoud van de verpakkingen.

• De module moet worden geïnstalleerd in een ruimte
die beschermd is tegen vorst. Neem hiervoor de nodige
voorzorgsmaatregelen.

6

Legende
1
Voormantel van de hydraulische module

3.4

4

Als u thermostatische 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, dan is het noodzakelijk
de radiatoren te spoelen voordat u de nieuwe module
installeert.

6.2.2

Ontwerp van het warmtepompsysteem

De installatie van de leidingen moet worden voltooid met
inachtneming van alle noodzakelijke voorschriften voor het
vermijden van luchtzakken en voor het vergemakkelijken van
ontluchting van de installatie. Ontluchters moeten op elk hoog
punt van de leidingen aanwezig zijn.
• Gebruik flexibele leidingen om alle overdracht van resonantie
aan aanliggende constructies te vermijden.

5.3
5.2
1
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b

Isoleer de leidingen met behulp van een
isolatiemateriaal dat bestand is tegen UV en
extreem hoge temperaturen.

5.1
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Afmetingen
I alle afmetingen van de illustraties zijn weergegeven
in millimeters (mm)

i
6.3.1

i
6.3.2

Gewicht van de module : 12 kg

Afstandhouder

Hydraulische module

34
470

284

7

2

414

476

6.4

i

0
0

• Bepaal de plaats van de montage. Ga naar het hoofdstuk
"Plaatsing van de module."

431
65

Voor de installatie kunt u de afstandhouder die bij de
module wordt geleverd gebruiken.

• Zorg ervoor dat de gebruikte materialen voor het voltooien
van de installatie overeenkomstig zijn aan deze van de
module.

2

81

Montage

• De installatie van de module moet worden aangepast aan
de eigenschappen van de draagmuur en moeten rekening
houden met het gewicht van de module.

41 36

414

137

1

5

7

1

2

2

85
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Bevestig aan de muur zonder
afstandhouder

Legende
1
Hydraulische module
2
Afstandhouder
3
Schroeven

• Bevestig de afstandhouder (2) op de hydraulische module
(1) met behulp van de schroeven (3).

385

385

375

1

2
Legende
1  Snijgereedschap
2  Metalen onderdeel

i

• Bevestig de module op de muur conform bovenstaand
schema.

6.4.2

• Bevestig de module op de muur conform bovenstaand
schema.

Bevestig aan de muur met afstandhouder

2

Afhankelijk van de installatie kunt u het metalen
onderdeel (2) uitsnijden om de aansluiting aan de
zijkant van de module uit te voeren.

3

3
1
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A

Hydraulische aansluiting

i

De sticker dat zich aan de binnenkant van de
voormantel bevindt verklaart de hydraulische
aansluitingen van de module.

B

1

G
Legende
1
Sticker met aansluitschema

F

E

D

C

Legende
A Aanvoer verwarmingsketel Ø ¾"
B Retour verwarmingsketel Ø ¾"
C Retour verwarmingscircuit Ø ¾"
D Aanvoer verwarmingscircuit Ø ¾"
E Afvoer van de veiligheidsklep
F
Retour naar de warmtepomp Ø 1"
G Aanvoer naar de warmtepomp Ø 1"

• Spoel de leidingen schoon met een geschikt product
voordat u een handeling uitvoert, dit om de aanwezigheid
van vuil zoals vijlsel, soldeersel en diverse oliën en vetten
te verwijderen. Het vuil zou in de module terecht kunnen
komen, wat de werking ervan kan verstoren.
• Gebruik enkel de originele pakkingen die bij deze module
worden geleverd.
• Controleer of er geen lek is. Herstel indien nodig.

-8-
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Elektrische aansluitingen

e

• Plaats de temperatuursensorkabel (3) in de kabeldoorvoer
(4).

Onjuiste installatie kan leiden tot een elektrische
schok of beschadiging van de module. De
elektrische aansluiting van de module mag
uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende
installateur.

De externe bedrading moet geaard zijn, met de juiste polariteit
en overeenkomstig de huidige normen.

• Sluit de kabel (3) aan op de aansluitklemmenstrip NTC1 van
de installatiebesturing.
• Draai de wartel vast (4).

9

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

• Raadpleeg de systeemhandleiding om de installatie in
gebruik te nemen.
Debiet druklijn van de pomp

RE

L1

A

Ingebruikname

NT

C1

1
3

A

2

60
50

1

40

2

4

B

30
20
10
0

3

300

600

900

1200

B

Legende
1
Snelheid 2
2
Snelheid 3 (Fabrieksinstelling)
A Beschikbare druk (kPa)
B Debiet in het circuit (l/h)

1

Legende
1
Pompkabel
2
Kabeldoorvoer van de pompkabel
3
Temperatuursensorkabel aanvoer verwarming
4
Kabeldoorvoer van de temperatuursensorkabel aanvoer
verwarming
Component

Voedingsspanning

Pomp

230 V (3 x 0.75 mm²)

Temperatuursensor

3.3 V (2 x 0.34 mm²)

• Plaats de pompkabel (1) in de kabeldoorvoer (2).
• Sluit de kabel (1) aan op de aansluitklemmenstrip REL 1 van
de installatiebesturing.
• Draai de wartel vast (2).

0020096720_02 - 11/10 - AWB
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10 Specifieke afstelling  

12 Informatie voor de gebruiker

• Raadpleeg de systeemhandleiding om de installatie correct
in te stellen.

Na het voltooien van de installatie moet de installateur:
-- de werking van de module en de veiligheidsvoorschriften
uitleggen aan de gebruiker, en indien nodig een demonstratie
geven en vragen beantwoorden;

11 Montage van de voormantel
1

-- de gebruiker alle nodige documentatie overhandigen;  

2

-- de documenten waar nodig invullen;
-- de gebruiker inlichten over de voorzorgsmaatregelen die
noodzakelijk zijn om beschadiging van het systeem, de
module en het gebouw te voorkomen;
-- de gebruiker eraan herinneren de module jaarlijks een
onderhoudsbeurt te geven.

Legende
1
Voormantel van de hydraulische module
2
Hydraulische module

• Plaats de voormantel (1) op de hydraulische module (2)
nadat de aansluitingen van de installatie zijn voltooid.

- 10 -
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16 Technische gegevens
Beschrijving

Eenheid

13 Problemen oplossen

Max. druk van het verwarmingscircuit

Voer de volgende controles uit alvorens verder te gaan met
specifieke diagnose:

Max. druk van het warmtepompsysteem

-- Controleer of de stroomtoevoer niet is onderbroken en of de
module correct is aangesloten.

Voedingsspanning van de pomp

-- Controleer of de stopkranen open staan.

Afmetingen

Voedingsspanning van de temperatuursensor

-- Controleer de goede werking van de overige componenten
(regel- en controlekast, kamerthermostaat, buitenvoeler,...).
Nettogewicht

Waarde

bar

3

Pa

3 x 105

bar

3

Pa

3 x 105

V/Hz

230 / 50

V

3.3

Hoogte

mm

476

Breedte

mm

470

Diepte

mm

200

kg

12

14 Onderhoud  
• Raadpleeg het hoofdstuk "Veiligheidsvoorschriften" voor de
reparatie- en onderhoudsinstructies aan de module.
• Raadpleeg de systeemhandleiding om de installatie in
gebruik te nemen.
Jaarlijks onderhoud
• Controleer de goede werking van de beveiligingselementen.
• Controleer de druk van het waterglycol- en cv systeem.
• Controleer de dichtheid van de aansluitingen.
• Controleer of de onderdelen van de module niet versleten of
kapot zijn.

15 Reserveonderdelen
Gebruik originele reserveonderdelen van de fabrikant voor een
veilige en lange levensduur van het product.
• Zorg dat reserveonderdelen correct worden gemonteerd in
de juiste stand en richting. Test de module op veilige werking
na het aanbrengen van reserveonderdelen of na reparatie.

0020096720_02 - 11/10 - AWB
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