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Inleiding
In deze handleiding staan de mogelijkheden van
de TR 10 warmtepompregeling beschreven. De
TR 10 bestaat uit verschillende componenten:
• de TRP 10 printplaat, zie Bijlage 10, met
maximaal zes temperatuursensoren;
• het TRD 10 bedieningspaneel, zie Figuur 1;
• de TRM 10 ruimtemodule, zie Figuur 2 (optie);
• en de TRB 10 buitentemperatuursensor, zie
Bijlage 11 en Bijlage 12.
De TR 10 is een zeer flexibele regeling die voor
meerdere warmtepompconfiguraties kan worden
ingezet (zie Bijlage 9). In principe is de regeling bij
de eerste inbedrijfstelling van de warmtepomp ingesteld om direct goed te kunnen werken. Toch
kan het gewenst zijn om sommige instellingen aan
te passen. Dit kan via de toetsen op het bedieningspaneel, waarmee men verschillende menu's
kan doorlopen. De menustructuur met bijbehorende toelichtingen wordt beschreven vanaf pagina 2.
Voor uitgebreide technische documentatie wordt
verwezen naar het document: "TR 10 warmtepompregeling; technische documentatie".
Let op! Bij de eerste inbedrijfstelling staat de Bedrijfsfunctie op Uit.

Figuur 1

De TRM 10 ruimtemodule
Met behulp van de additionele ruimtemodule,
zie Figuur 2, kan men de warmtepomp vanuit bijvoorbeeld de woonkamer beperkt bedienen. Tevens heeft de ruimtemodule een temperatuursensor waarmee de invloed van de ruimtetemperatuur
meegenomen wordt in de regeling.
De ruimtemodule heeft de volgende functionaliteiten.
• Verstellen van de gewenste binnentemperatuur tijdens verwarmingsbedrijf en koelbedrijf
met ± 3 °C.
• Warmtepomp uitzetten
(vorstbeveiliging,
antiblokkering pompen en tapwaterbereiding
blijven functioneel).
• Melding van de bedrijfstoestand van de warmtepomp:
− normaal bedrijf: LED is aan;
− uit:
LED is uit;
− alarm:
LED knippert.

Het TRD 10 bedieningspaneel
Toetsen
←

kort: terug / menu deactiveren
Laatst veranderde instelling blijft niet bewaard indien deze niet is bevestigd.
Indien het menu al is gedeactiveerd gaat
men door naar het volgende submenu dat
één niveau hoger ligt.

←

lang: uit submenu naar basismenu
Laatst veranderde instelling blijft niet bewaard indien deze niet is bevestigd.

→

kort (in een basismenu): door naar het
hoofdmenu

→

kort (in de overige menu's): menu activeren / waarde vastleggen
Laatst veranderde instelling blijft bewaard.

→

lang: uit menu naar basismenu
Alle instellingen blijven bewaard.

↑

omhoog / hoger / wijzigen / vorig menu

↓

omlaag / lager / wijzigen / volgend menu

↓+↑

menublokkering / -deblokkering
Alle menu's met instelmogelijkheden zijn
geblokkeerd. Blokkering is mogelijk vanuit
Basismenu 1: Temperaturen, Basismenu 2: Bedrijfsstatus en Basismenu 3: Datum/tijd. Na blokkering kan men alleen kiezen tussen de basismenu's.

Het TRD 10 bedieningspaneel.

Figuur 2

De TRM 10 ruimtemodule.

Toelichting bij de menustructuur
In de navolgende beschrijving van de menustructuur worden de standaard instellingen aangegeven.

← + → herstellen / "reset" na storing / storingen
wissen
1

De TR 10 menustructuur
Dagbedrijf bij ruimteverwarming/-koeling; normaal bedrijf bij tapwaterverwarming.

Nachtbedrijf bij ruimteverwarming/-koeling; eco-bedrijf bij tapwaterverwarming.
De TR 10 T:menustructuur
Tapwaterverwarming. / / /: Temperatuursensor functioneert niet of is niet aanwezig.
Verw.(armings)bedrijf, Tussenbedrijf of Koelbedrijf.
Verwarmen, Koelen, Tapwater, Stand-by of Uit; 1ste en 2de trap.
Knipperende melding: wachten vanwege wachttijd of storing.

Ho ofd menu
Be dri jfst oes tan d
Zie pagina 8.

Hoof dm e nu
Gebr ui k er

Bi nnen: 2 0 °C
Bu iten: -1 2 °C

Tuss enb edr ijf
Uit

Basismenu 1
Temperaturen

Basismenu 2
Bedrijfsstatus

NB Voor knipperende storingsmeldingen zie Bijlage 6.

31 dec 20 02
23:59 uur

De regeling keert 2 minuten na de laatste toetsbediening terug vanuit een hoofd(sub)menu naar het laatst
geactiveerde basismenu, behalve bij Bedrijfstoestand.

Basismenu 3
Datum/tijd

Gebr uik ers men u
Bedr ijf sfu nct ie

Bedr ijf sfu nct ie
Auto mat isc h

Binnen ge wen st
20°C

Nach tve rla gin g
0°C

Automatisch: verwarmen, koelen en tapwaterverwarming; Verwarmen: verwarmen en tapwaterverwarming; Koelen: koelen en tapwaterverwarming; Tapwater:
alleen tapwaterverwarming; Uit: alleen vorstbeveiliging en veiligheidsfuncties.

10 tot 30 °C
De Nachtverlaging wordt afgetrokken van de gewenste binnentemperatuur in het vorige menu.
De nachtverlaging is actief tijdens de in het Klokprogramma's / Verwarmen geprogrammeerde periodes.
0 tot 10 °C

TRM ruimtemodule noodzakelijk.
Uit: regeling op basis van alleen buitentemperatuur.
0.0 tot 2.0: Hoe hoger, hoe groter de invloed van de binnentemperatuur.
100%: regeling op basis van alleen binnentemperatuur.

Ru imte- in v loed
F: 1.0

TRB buitentemperatuursensor noodzakelijk.
Boven de ingestelde buitentemperatuur zal de warmtepomp niet verwarmen.
10 tot 30 °C

Winter → Zo mer
20°C

TRM ruimtemodule noodzakelijk.
Tel de ingestelde temperatuur op bij Binnen gewenst. Het resultaat bepaalt

K o e l v e r h o g i n g b i boven welke binnentemperatuur de warmtepomp in koelbedrijf mag gaan.
2°C
2 tot 20 °C ( zie Bijlage 4)

TRB buitentemperatuursensor noodzakelijk.
Tel de ingestelde temperatuur op bij Winter → Zomer. Het resultaat bepaalt
boven welke buitentemperatuur de warmtepomp in koelbedrijf mag gaan.
0 tot 10 °C ( zie Bijlage 4)

Ko e l ve r h og i n g b u
1° C

Ta pwate r g ewens t
60 °C

De laagst instelbare gewenste tapwatertemperatuur wordt bepaald in het installateursmenu.
Maximaal 60 °C

Tapw ate r e co
Uit

Indien deze functie op Aan staat wordt het tapwater gedurende de ecotijden in het Klokprogramma
Tapwater verwarmd tot de ingestelde temperatuur. Vrijgave van deze functie en de minimaal instelbare
temperatuur wordt bepaald in het installateursmenu. De maximale temperatuur is Tapwater gewenst.

TRB buitentemperatuursensor noodzakelijk.
De stooklijn bepaalt de waterregeltemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur. Hier wordt de
aanvoertemperatuur bij een buitentemperatuur van -10 °C vastgelegd. Minimaal: 25 °C; Zeer zuinig:
30 °C; Z uinig: 35 °C; Normaal: 40 °C; Hoog: 45 °C; Zeer hoog: 50 °C; Maximaal: 55 °C (zie Bijlage 1).

Stookl ijn
Normaa l

Ho ofd menu
Kl okp rogr amm a's

= alleen bij warmtepomp met koelfunctie
= alleen bij warmtepomp met tapwaterfunctie
= alleen bij warmtepomp met naverwarmer

Zie pagina 4, 5 en 6.

Hoof dme nu
Inst all ate ur

K lo k pro gra mma ' s
V er w arm en

Zie pagina 6.

Ho ofd menu
St ori ngen

Verw arm en
Prog ram mee r

Per dag kunnen vier perioden opgegeven worden waarin
de nachtverlaging actief is (laag bedrijf: lg). Het is eenvoudig om de instellingen van de vorige dag te kopiëren.

Verw arm en
Stan daa rd

Verw .ma and ag
Prog ram mee r

Zie pagina 7.

Ho ofd menu
Da tum /tij d
Zie pagina 7.

Ho ofd menu
Fa bri kant

Indien voor Standaard wordt gekozen
wordt een dagelijkse nachtverlaging
geprogrammeerd van 23:00 u tot 07:00 u.

Ma l g:s trt 1st op
Tijd :23 :00 07 :0 0

Zie pagina 7.

Hoof dme nu
Nood bed rij f

Men kan over middernacht heen programmeren.

Ma l g:s trt 4st op
Tijd :00 :00 00 :0 0

Zie pagina 7.

Ho ofd menu .
He rst elle n

Verw .zo nda g
Kopi e z ate rda g
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Zo l g:s trt 4st op
Tijd :00 :00 00 :0 0

De TR 10 menustructuur
Klok pro gra mma 's
Koel en

Koel en
Kopi e v erw arm en

Indien voor Kopie verwarmen wordt gekozen gelden voor "koelen uit" dezelfde tijden
als voor de nachtverlaging bij verwarmen.

Koel en
Prog ram mee r

Per dag kunnen vier perioden opgegeven worden waarin de
koeling uit is (koelen uit: ku). Het is eenvoudig om de instellingen voor koelbedrijf van de vorige dag te kopiëren.

Koel en maa nda g
Prog ram mee r

Koel en
Stan daa rd

Indien voor Standaard wordt gekozen
wordt een dagelijkse "koelen uit" geprogrammeerd van 23:00 u tot 07:00 u.

Ma k u:s trt 1st op
Tijd :23 :00 07 :0 0

Ma k u:s trt 4st op
Tijd :00 :00 00 :0 0

Koel en zon dag
Kopi e z ate rda g

Zo k u:s trt 4st op
Tijd :00 :00 00 :0 0

Kl okp rogr amm a's
Ve rvr oegi nge n

Verv r.d agb edr ij f
02:0 0 u ur

De hier ingestelde waarde bepaalt hoeveel tijd vóór het einde van de periode van nachtverlaging of "koeling uit" de
warmtepomp naar dagbedrijf mag gaan of mag gaan koelen.

Verv r.n ach tbe dr .
01:0 0 u ur

De hier ingestelde waarde bepaalt hoeveel tijd vóór het begin van de periode van nachtverlaging of "koeling uit" de
warmtepomp uit dagbedrijf gaat of stopt met koelen.

Klok pro gra mma 's
Tapw ate r

Tapw ate r
Prog ram mee r

Tapw ate r
Stan daa rd

Per dag kunnen vier perioden opgegeven worden waarin het
tapwater wordt opgewarmd tot de temperatuur die is opgegeven bij Tapwater eco, mits deze functie op Aan staat.

Tapwtr maa ndag
Program mee r

De standaard ecotijden zijn van
07:00 u tot 12:00 u en van
14:00 u tot 23:00 u.

Ma t e:s trt 1st op
Tijd :07 :00 12 :0 0

Ma t e:s trt 4st op
Tijd :00 :00 00 :0 0

Tpwt r z ond ag
Kopi e z ate rda g

Zo t e:s trt 4st op
Tijd :00 :00 00 :0 0

Klok pro gra mma 's
Vaka nti e

V ak a nti epe rio d e
N a: 0 d uur : 0 d g n

De vakantieperiode begint na het opgegeven aantal dagen om 00:00 uur
(daarna) en duurt vervolgens het ingevoerde aantal dagen.
00 tot 99 dagen

Vak. rui mte tem p.
15°C

Tijdens de vakantie wordt de ruimtetemperatuur voor verwarming op de ingegeven waarde gehouden. Koeling functioneert niet, tapwaterverwarming wel.
10 tot 30 °C
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De TR 10 menustructuur
Hoof dme nu
Inst all ate ur

Inst all ate ur
Code :?? ??

Alleen na invoer van een viercijferige code (zie Installateurshandleiding)
kan men wijzigingen doorvoeren in het installateursmenu (behalve de
Configuratie). Men kan de ingestelde waarden wel altijd bekijken.

Inst all ate ur
Conf igu rat ie
Zie Bijlage 9.

Conf igu rat ie
1.B/ W s tan daa rd

1: B/W standaard; 2: B/W pas. koelen; 3: B/W act. koelen;
4: W/W standaard; 5: W/W ext. scheidingswarmtewisselaar; 6: W/W als
5 + pas. koeling; 7: W/W pas. koeling via int. omloopwarmtewisselaar.

Zie Bijlage 3.

Koel reg eli ng
3-we g a fgi fte

Configuratie 2 heeft een regelende 3-wegklep aan afgiftezijde. Voor
configuratie 6 en 7 kan men een externe regelende 2-wegklep aan
bronzijde of een interne regelende 3-wegklep aan afgiftezijde kiezen.

Zie Bijlage 3.

Loop tij d k lep
60 sec ond en

Geef hier de looptijd van de regelende klep voor koeling op in stappen
van 10 s. Het betreft de looptijd van de volledige slag van de klep.
10 tot 600 seconden

Tapw trv erw arm in g
Ext. tap wat erp om p

Ext. tapwaterpomp: tapwatercirculatiepomp en externe warmtewisselaar.
Int.warmtew.laar: via condensorcirculatiepomp en interne warmtewisselaar.
Uit: geen tapwaterverwarming.

Buff er par all el
Nee

Indien men hier Ja invoert wordt een afgiftecirculatiepomp
ná de parallelle buffer op de juiste momenten aan- en
uitgezet. Pomp aan te sluiten op TRP 10, X1: 10, 11, 12.

Nave rwa rme r
Aan

Aan: naverwarmer wordt onder voorwaarden aangestuurd (zie vervolg).
Uit: naverwarmer staat altijd uit.

Inst all ate ur
Verw arm en
Zie Bijlage 1.

Max. aan v.v erw .
45°C

De maximaal toelaatbare temperatuur in het afgiftesysteem
wordt vastgelegd in het fabrikantmenu en is standaard 55 °C.
Minimaal 10 °C

Zie Bijlage 1.

Rege lte mp. ver w.
Trt
Tg m
Tav

Trt: retourtemperatuur is regeltemperatuur (Tci).
Tgm: gemiddelde temperatuur is regeltemperatuur (Tav + Trt) / 2.
Tav: aanvoertemperatuur is regeltemperatuur (Tau).

Zie Bijlage 1.

Min. reg el. ver w.
20°C

Met de minimale regeltemperatuur voor verwarming
kan de stooklijn aan de onderzijde begrensd worden.
5 tot 55 °C

Zie Bijlage 1.

Voet pu nt ve rst el .
0°C

De voetpuntverstelling bepaalt de verhoging van de stooklijn bij de
genormeerde buitentemperatuur (20 °C). De stooklijn wordt vlakker.
0 tot Max.aanv.verw. °C

Zie Bijlage 5.

Hyst .1 ver war me n
4 K

De schakelhysterese voor de eerste trap ligt symmetrisch rond
de berekende regeltemperatuur: aan weerszijden (Hyst. 1) / 2.
2 (Trt); 4 (Tgm); 6 (Tav) tot 15 K

Zie Bijlage 5.

Hyst .2 ver war me n
2 K

De schakelhysterese voor de tweede trap ligt boven en onder
de hysterese voor de eerste trap: aan weerszijden Hyst. 2.
1 (Trt); 2 (Tgm); 3 (Tav) tot 15 K

Naverwarmer dient Aan te staan in configuratiemenu om in dit menu te komen.
Aan: naverwarmer wordt onder voorwaarden voor ruimteverwarming aangestuurd (zie vervolg).
Uit: naverwarmer staat altijd uit voor ruimteverwarming.

Na ver w.ve rw.
Aa n

Nave rw. uit bo ve n
0° C

t.vertr.naverw.
60 minuten
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De naverwarmer komt niet in bedrijf
boven de ingestelde buitentemperatuur.
–20 tot 20 °C
De naverwarmer komt bij vraag pas in bedrijf na het ingevoerde
aantal minuten, uitgezonderd bij Noodbedrijf of vorstbeveiliging.
0 tot 99 minuten

De TR 10 menustructuur
Inst all ate ur
Koel en
Zie Bijlage 2.

Min. tem p.k oel en
16°C

De minimaal instelbare temperatuur in het afgiftesysteem
wordt vastgelegd in het fabrikantmenu en is standaard 16 °C.
Maximaal 30 °C

Zie Bijlage 2.

Rege lte mp. koe le n
Trt
Tg m
Tav

Trt: retourtemperatuur is regeltemperatuur (Tci).
Tgm: gemiddelde temperatuur is regeltemperatuur (Tav + Trt) / 2.
Tav: aanvoertemperatuur is regeltemperatuur (Tau).

Alleen bij Configuratie 3: B/W actief koelen.
De schakelhysterese voor de eerste trap ligt symmetrisch rond
de berekende regeltemperatuur: aan weerszijden (Hysterese) / 2.
2 (Trt); 4 (Tgm); 6 (Tav) tot 15 K (zie Bijlage 5)

Hyst ere se koe le n
6 K
Zie Bijlage 2.

Koel lij n
Min: 15 Max :23 °C

Min: de regeltemperatuur bij (Winter → Zomer + Koelverhoging buiten).
Max: de regeltemperatuur bij een buitentemperatuur van 30 °C.
Min. temp. koelen tot 30 °C

Wach tti jd v/k
12 u ur

Hier wordt de wachttijd voor de overgang van verwarmen naar koelen en
vice versa ingesteld.
0 tot 72 uur

Min. tap wat er
55°C

De minimale tapwatertemperatuur is vastgelegd in het fabrikantmenu (55 °C ).
Hier begrenst de installateur de mogelijke instelling van de gebruiker.
Maximaal 60 °C ( uitzondering: ecobedrijf tapwater)

Tapwate r e co
Aan Te mp. 45°C

Hier wordt de mogelijkheid voor eco-bedrijf aan de gebruiker vrijgegeven
en de minimaal instelbare temperatuur (vrijgave ook door fabrikant).
30 tot 60 °C

Legi one lla
Aan

Indien de legionellafunctie "Aan" staat wordt iedere week op zaterdag
om 01:00 uur de warmtepomp vier uur vrijgegeven om tapwater van
60 °C te produceren, ook tijdens vakantiebedrijf.

Inst all ate ur
Tapw ate r

Zie Bijlage 5.

Hyst .ta pwa ter
4 K

Deze hysterese bepaalt hoeveel graden de tapwatertemperatuur onder
de gewenste waarde daalt voordat het tapwater weer verwarmd wordt.
1 tot 9 K

Naverwarmer dient Aan te staan in configuratiemenu om in dit menu te komen.
Indien deze functie Aan staat wordt tapwater naverwarmd
bij een condensoruittredetemperatuur boven de maximale
waarde die is vastgelegd in het fabrikantmenu.

Nave rw. tapwa ter
Uit

Inst all ate ur
Para met ers

t mi n.c omp r.a an
10 m inu ten

De minimale draaitijd van de compressor is vastgelegd in
het fabrikantmenu maar kan hier wel verhoogd worden.
Maximaal 20 minuten

t mi n.c omp r.u it
10 m inu ten

De minimale stilstandtijd van de compressor is vastgelegd
in het fabrikantmenu maar kan hier wel verhoogd worden.
Maximaal 20 minuten

Ec o
Pomp bed rij f
Anti blo kka de Aa n

Pompbedrijf Eco: de condensor- en afgiftepomp draaien eens per half uur
5 minuten tijdens stand-by bedrijf; bij Aan tijdens stand-by bedrijf continu.
Antiblokkade Aan: alle pompen draaien minimaal 5 s per 24 uur.

Tijd ven ste r T bu
1 u ur

Hier wordt de tijd ingesteld voor de berekening van de gemiddelde buitentemperatuur. Deze wordt gebruikt bij Winter → Zomer.
0 tot 72 uur
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De TR 10 menustructuur
Inst all ate ur
Spec iaa l

In sta llat eur
Ha ndb edie nin g

Onderstaande menu's, behalve die voor EC1, EC2, EC3 (externe contacten)
en Functiebeperking Code, blijven, indien geactiveerd of Aan, op de display
staan totdat ze uitgezet worden of de ingestelde periodes verlopen zijn.

Twv vas t Uit
Tvg:30 Tvw :29°C

Twv vast: regeling op vaste watertemperatuur voor afgiftesysteem.
Verw: Verwarmen; Koelen: Koelen. Tvg: gewenste watertemperatuur
(aanvoer, gemiddeld of retour). Tvw: werkelijke watertemperatuur.

Dgn: 00 00 00
Tvg: 25 30 35 °C

Dit is het opwarmprogramma voor vloer- of wandverwarming.
Dgn: het aantal dagen (nog) dat de vaste watertemperatuur geldt.
Tvg: de gewenste vaste watertemperatuur (aanvoer, gemiddeld of retour).

EC1
B

De externe contacten (EC) kunnen vier verschillende functies hebben.
B: blokkerend bij openen.
V: vergrendelend bij openen.
VD: bewaking verdamperdebiet. CD: bewaking condensordebiet.

EC 2
B

EC3
B

Func tie bep erk in g
Code :?? ??

Alleen na invoer van een viercijferige code (zie TR 10 warmtepompregeling;
technisch document) kan men de Functiebeperking activeren. Mogelijk
gebruik van deze functie dient in het fabrikantmenu vrijgegeven te worden.

Func tie bep erk in g
Uit
Da gen : 0

Indien Functiebeperking Aan staat geldt na afloop van het ingestelde aantal dagen (maximaal 99, teller loopt terug) een minimale ruimtetemperatuur
van 15 °C en tapwatertemperatuur van 45 °C (wel leg ionellabeveiliging).

In dit menu kunnen alle uitgangen handmatig aan- en uitgezet worden. Indien de toetsen van het bedieningspaneel 30 minuten niet worden ingedrukt keert de regeling automatisch terug naar de op dat moment
gewenste bedrijfstoestand op basis van de menu-instellingen en gemeten temperaturen (normaal bedrijf).
Indien binnen een minuut naar Bedrijfstoestand/Temperaturen wordt gegaan (of weer terug naar Handbediening) blijft de handbediening onder dezelfde voorwaarden actief.

ovct aZC NAT MVK DO s
= uitgang is aan.

In sta llat eur
He rst elle n

o
v
c
t
a
Z
C
N

=
=
=
=
=
=
=
=

onderwaterpomp
verdampercirculatiepomp
condensorcirculatiepomp
tapwatercirculatiepomp
afgiftecirculatiepomp
zomer (aan )/ winter (uit)
compressor
naverwarmer

A
T
M
V
K
D
O
s

=
=
=
=
=
=
=
=

3-weg tapwater ABA (CV) óf
3-weg tapwater ABB (TW)
actieve koeling (magneetklep)
3-weg bron ABA (verwarmen) óf
3-weg bron BBA (koelen)
2-weg regel dicht / 3-weg verwarmen
2-weg regel open / 3-weg koelen
storingscontact

Hers t.s tan daa rd
inst ell ing en?

Ho ofd menu
St ori ngen

Ze ker wet en?

Hist .st ori ng
1
Lage dru kst ori ng

De 14 meest recente storingen
worden met de bijbehorende
bedrijfstoestand opgeslagen.

Ja

Lage dru kst ori ng
Stor ing san aly se
Mogelijke storingsmeldingen:
zie Bijlage 6.

17 jul 20 03
20 :36 :00 uur

Tv i T vu T ci Tcu
7
-9
31
38

Tau Ttw Tu m T xg
38
57
4
37

Txg: gewenste regeltemperatuur (ruimte of water).

ovct aZC NAT MVK DO s
= uitgang is aan.

Hist .st ori ng 14
ge en sto rin g

←+→

Hi sto rie wis sen
Ze ker wet en?
Ja
Let op! Alle storingen worden
gewist.
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Bij deze keuze worden alle
standaard instellingen voor de
installateur weer hersteld.

De TR 10 menustructuur
Ho ofd menu
Da tum /tij d

Da tum ins tel len
24 -07 -03

Om de datum te controleren op juistheid en definitief vast te leggen dienen alle
drie de waarden te worden doorlopen en dient na invoer nogmaals op één van
de pijltjes omhoog of omlaag gedrukt te worden.

Ti jd inst ell en
do nde rdag 15 :11

Om de dag en tijd definitief vast te leggen dienen alle drie de waarden te worden doorlopen en dient na invoer nogmaals op één van de pijltjes omhoog of
omlaag gedrukt te worden.

Zo mer /win ter
Aa n

Indien Aan ingesteld wordt schakelt
de regeling automatisch om van
zomer- naar wintertijd en vice versa.

Fa bri kant men u
Co de: ??? ?

Alleen na invoer van een viercijferige code kan men wijzigingen doorvoeren in het Fabrikantmenu. Men kan de ingestelde waarden wel altijd bekijken. Zie voor een uitgebreide verklaring
van de afkortingen het document: TR 10 warmtepompregeling; technisch document.

Tvi+
25

T vu- 10

d Tv +
5

Tvi+:
Tvu–:
dTv+:

maximale verdamperintredetemperatuur in °C.
minimale verdamperuittredetemperatuur in °C (brijn -10 °C, water +4 °C).
maximale ∆T verdamper in K.

Tc u+
65

dTc +
10

dTc 2

Tcu+:
dTc+:
dTc–:

maximale condensoruittredetemperatuur in °C.
maximale ∆T condensor in K.
minimale ∆T condensor in K.

Ta u+
55

Tau 12

Ttw 10

Tau+: maximale afgiftetemperatuur in °C.
Tau–: minimale afgiftetemperatuur in °C.
Ttw–: minimale tapwatertemperatuur in °C.

td c10 m

tsc 10 m

tvn p
1 m

tdc–:
tsc–:
tvnp:

minimale draaitijd compressor in minuten.
minimale stilstandtijd compressor in minuten.
voorloop- en nalooptijd circulatiepompen in minuten.

Vsc:
Vte:

vrijgave systeemconfiguratie.
vrijgave tapwater eco-bedrijf.

Ho ofd menu
Fa bri kant

Vs c V te V fb Vht
Ne e
Ja N ee Nee

Vfb:
Vht:

vrijgave functiebeperking.
vrijgave "reset" bedrijfstijden.

Zie Bijlage 9.

Conf igu rat ie
1.B/ W s tan daa rd

1: B/W standaard; 2: B/W passieve koeling via interne omloopwarmtewisselaar; 3: B/W actieve koeling;
4: W/W standaard; 5: W/W externe scheidingswarmtewisselaar; 6: W/W externe scheidingswarmtewisselaar met passieve koeling; 7: W/W passieve koeling via interne omloopwarmtewisselaar.

Fabr ika ntm enu
Hers tel len

Hers t.s tan daa rd
inst ell ing en?

Ze ker wet en?

Hoof dme nu
Nood bed rij f

Ja

Bij deze keuze worden alle standaard fabrieksinstellingen in het
fabrikantmenu weer hersteld.

Bij een defect aan de compressor of pomp aan bronzijde kan in dit menu de naverwarmer voor noodbedrijf op Aan
gezet worden. Deze neemt nu de taak van de compressor voor ruimte- en tapwaterverwarming over. Let op! Elektrische naverwarming kost veel meer energie dan verwarming met de compressor. Waarschuw direct een installateur.

Noodbed r.n averw .
Uit
← : terug naar laatst geactiveerde basismenu.

Hoof dme nu
Hers tel len

Hers t.s tan daa rd
inst ell ing en?

Ze ker wet en?
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Ja

Bij deze keuze worden alle standaard
instellingen voor de gebruiker en de
klokprogramma's weer hersteld.

De TR 10 menustructuur
Ho ofd menu
Be dri jfst oes tan d

Be drijf st o estan d
Te mpera tu r en

Hoofdm enu
Gebrui ker sme nu

Tvi Tvu Tc i T cu
2
-1
25
30

Tvi: verdamperintredetemperatuur. Tci: condensorintredetemperatuur.
Tvu: verdamperuittredetemperatuur. Tcu: condensoruittredetemperatuur.
/ / / : sensor defect of niet aangesloten. Temperaturen in °C.

Tau Ttw Tu m T rg
34
60
-4
36

Tau: afgiftetemp. warmtepomp uit
Tum: gemiddelde buitentemperatuur.
Ttw: tapwatertemp: Trg: regeltemperatuur (ruimte of water).
/ / / : sensor defect of niet aangesloten. Temperaturen in °C.

Zie pagina 2.

Be dri jfst oes tan d
Be dri jfst ijd en
Door tegelijkertijd op ← en → te
drukken gaan alle tellers naar 0.
Dit kan alleen na vrijgave in het
fabrikantmenu.

tcp u
ncp
tg m
0084 8 0 073 7 0 06 9

tcp: draaitijd compressor in uren.
ncp: aantal schakelingen compressor.
tg: gemiddelde draaitijd compressor in minuten.

tn v u
nn v
tg m
00 027 001 01 001 6

tnv: draaitijd naverwarmer in uren.
nnv: aantal schakelingen naverwarmer.
tg: gemiddelde draaitijd naverwarmer in minuten.

Ruim tev erw .co mp .
t:00 501 u n :00 56 7

Draaitijden en schakelingen van compressor voor ruimteverwarming.
t: draaitijd compressor in uren.
n: aantal schakelingen compressor.

Ru imt ever w.n av.
t: 002 34u n:0 010 1

Draaitijden en schakelingen van naverwarmer voor ruimteverwarming.
t: draaitijd naverwarmer in uren.
n: aantal schakelingen naverwarmer.

Alleen bij actieve koeling (Configuratie 3) worden de uren en schakelingen geteld.
Draaitijden en schakelingen van compressor voor ruimtekoeling.
t: draaitijd compressor in uren.
n: aantal schakelingen compressor.

R u i m te k o e l . co mp .
t : 0 0 23 4 u n : 00 10 1

Ta pw. verw .co mp.
t: 003 47u n:0 017 0

Draaitijden en schakelingen van compressor voor tapwaterverwarming.
t: draaitijd compressor in uren.
n: aantal schakelingen compressor.

Tapw .ve rw. nav .
t:00 000 u n :00 000

Draaitijden en schakelingen van naverwarmer voor tapwaterverwarming.
t: draaitijd naverwarmer in uren.
n: aantal schakelingen naverwarmer.

Be dri jfst oes tan d
Ui tga ngen

ovct aZC NAT MVK DO s
= uitgang is aan.
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o
v
c
t
a
Z
C
N

=
=
=
=
=
=
=
=

onderwaterpomp
verdampercirculatiepomp
condensorcirculatiepomp
tapwatercirculatiepomp
afgiftecirculatiepomp
zomer (aan )/ winter (uit)
compressor
naverwarmer

A
T
M
V
K
D
O
s

=
=
=
=
=
=
=
=

3-weg tapwater ABA (CV) óf
3-weg tapwater ABB (TW)
actieve koeling (magneetklep)
3-weg bron ABA (verwarmen) óf
3-weg bron BBA (koelen)
2-weg regel dicht / 3-weg verwarmen
2-weg regel open / 3-weg koelen
storingscontact

Bijlage 1 Stooklijninstellingen
Met de stooklijn bepaalt de regeling de gewenste regeltemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur. De
stooklijn is gebaseerd op aanvoertemperatuur, maar het verdient de aanbeveling om op retourtemperatuur te
regelen. De TR 10 houdt rekening met de keuze van de regeltemperatuur; bij de keuze retourtemperatuur
wordt er automatisch 6 K van de standaard stooklijnwaarde afgetrokken en bij de keuze gemiddelde temperatuur 3 K. Verder kan men de stooklijn begrenzen en het voetpunt - de stooklijnwaarde bij een buitentemperatuur die gelijk is aan de gewenste binnentemperatuur - verhogen. Dit is zinvol wanneer het bij relatief hoge
buitentemperaturen (boven de 10 °C) niet warm genoe g wordt. Is het bij lage buitentemperaturen te koud of
te warm, dan dient men de stooklijn te verhogen respectievelijk te verlagen. Doe dit niet vaker dan één maal
per dag met maximaal één stap per keer in verband met de traagheid van de reactie. De stooklijn wordt aan
de onderzijde begrensd op de ingestelde binnentemperatuur (niet aangegeven in figuren).
Stooklijnen bij regeling op aanvoertemperatuur

Stooklijnen bij regeling op gemiddelde temperatuur

60

60
7

50

50 7
Gemiddelde temperatuur in °C

Aanvoertemperatuur in °C

6
5

40
4
3

30

2
1

20

10

6

40 5
4

30 3
2

20 1

10
1 = minimaal; 2 = zeer zuinig; 3 = zuinig; 4 = normaal;
5 = hoog; 6 = zeer hoog; 7 = maximaal

1 = minimaal; 2 = zeer zuinig; 3 = zuinig; 4 = normaal;
5 = hoog; 6 = zeer hoog; 7 = maximaal

0

0
-10

-5

0

5

10

15

20

-10

-5

Buitentemperatuur in °C

0

5

10

15

20

Buitentemperatuur in °C

Stooklijnen bij regeling op retourtemperatuur

Stooklijnbegrenzingen

60

60
Regeling op aanvoer; stooklijn maximaal

50

50
Maximale afgiftetemperatuur van 45 °C

40

Aanvoertemperatuur in °C

Retourtemperatuur in °C

7
6
5

30

4
3

20

2
1

10

40

30
Minimale regeltemperatuur van 25 °C
20

10
1 = minimaal; 2 = zeer zuinig; 3 = zuinig; 4 = normaal;
5 = hoog; 6 = zeer hoog; 7 = maximaal

0

0
-10

-5

0

5

10

15

20

-10

-5

Buitentemperatuur in °C

Stooklijnen bij een voetpuntverstelling van 0, 4 en 8 °C

5

10

15

20

Stooklijnen bij ruimtetemperatuurafwijkingen

60

60
Regeling op aanvoer; stooklijn normaal

Regeling op retour; stooklijn hoog; ruimte-invloed F = 2.0
50
Retourtemperatuur in °C

50
Aanvoertemperatuur in °C

0

Buitentemperatuur in °C

40

8 °C

30

4 °C
0 °C

20

40

30
-2 °C
-1 °C

20

0 °C

Voetpunt

1 °C

10

10

0

2 °C

0
-10

-5

0

5

10

15

20

-10

Buitentemperatuur in °C

-5

0

5

10

Buitentemperatuur in °C
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15

20

Bijlage 2 Koellijninstellingen
Met de koellijn bepaalt de regeling de gewenste regeltemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur. De
TR 10 houdt niet automatisch rekening met de keuze van de temperatuur waarop geregeld wordt (aanvoer,
retour of gemiddeld). Men kan de koellijn wel begrenzen. Deze begrenzing geldt voor alle temperatuursensoren aan afgiftezijde, wat in de praktijk neerkomt op begrenzing van de aanvoertemperatuur (Tau) omdat daar
het water het koudst is.
De koellijn hangt af van verschillende instellingen en temperaturen, aangegeven in onderstaande tabel.
Temperatuur/Menu
Buitentemperatuur
Winter → Zomer
Koelverhoging buiten
Genormeerde buitentemperatuur bij koelen

Standaard Minimaal
20 °C
10 °C
1 °C
0 °C
30 °C
-

Maximaal
Afkorting
T_bu
30 °C
T_wz
20 °C
T_kv_bu
T_bu_norm_k

Men stelt de koellijn in door bij twee buitentemperaturen de gewenste regeltemperatuur op te geven.
1. Bij de buitentemperatuur waarboven de warmtepomp wordt vrijgegeven om te koelen (er zijn meer randvoorwaarden). Dit is de som van T_wz en T_kv_bu.
2. Bij een buitentemperatuur van 30 °C.
Standaard is de regeling dusdanig ingesteld dat de kans op condensvorming bij vloer- of wandkoeling zeer
klein mag worden geacht (zorg voor dampdichte isolatie van de leidingen en appendages), terwijl het koelend vermogen bij verschillende buitentemperaturen zo hoog mogelijk is (zie linkse grafiek). De standaard
koellijnbegrenzing ligt op 12 °C.
Indien er geen buitentemperatuursensor is aangesloten beschouwt de regeling dat als een storing. De enige
manier om dan te koelen is door in het installeursmenu (submenu Speciaal) een vaste koelwatertemperatuur
in te stellen.
Het verdient aanbeveling om bij passieve koeling op aanvoertemperatuur te regelen (standaard) en bij actieve koeling op gemiddelde temperatuur (door installateur in te stellen).
Aflopende koe llijn met begrenzing op 16 °C

Oplopende koellijn (standaard instelling)

30

30

Regeltemperatuur in °C

26
24

T_zo_wi = 20 °C
T_k v_b u = 3 °C
T_a1 = 15 °C
T_a2 = 23 °C

28
26
Regeltemperatuur in °C

28

T_a2

22
20
18
16
14

T_a1

T_zo_wi = 18 °C
T_k v_b u = 2 °C
T_a1 = 19 °C
T_a2 = 15 °C

24
22
20

T_a1

18
16
14

T_a2
T_k v_bu

T_k v_b u
12

12

T_wz

T_bu_norm_k

10

T_wz

T_bu_norm_k

10
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Buitentemperatuur in °C

Buitentemperatuur in °C
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Bijlage 3 Passieve koeling
Bij passieve koeling wordt het koelvermogen aangepast door een 24 V AC driepuntsaansturing van een regelende twee- of driewegklep. Aangezien passieve koeling vrijgegeven wordt op basis van de buitentemperatuur is aansluiting van de TRB 10 buitentemperatuursensor noodzakelijk (behalve bij regeling op een vaste
koelwatertemperatuur).
Regeling op koellijn
Afhankelijk van het verschil tussen de berekende en de gemeten waterregeltemperatuur wordt de klep
aangestuurd om meer of minder te koelen. Zijn beide temperaturen binnen een bepaalde band aan elkaar
gelijk, dan zal de klep niet van positie veranderen. In onderstaand diagram is aangegeven op welke wijze dit
in zijn werk gaat.

tijd
T_wa_reg
hys_kvp
T_wa_gmt
t_p
RKK_S

t_m

Int geen actie

minder koelen
meer koelen

Legenda:

_S = Status; Int = Intern; A = analoog; D = digitaal; I = ingang; O = uitgang
Ingang of uitgang hoog (1, aan, ja), uit (0, uit, nee) of als aangegeven.
Ingang of uitgang hoog of laag, afhankelijk van andere voorwaarden dan in dit diagram
Knipperende uitgang

Afk.
hys_kvp
RKK_S
t_k
t_m

t_p
T_wa_gmt
T_wa_reg

Opm. Beschrijving ("M" bij "Opm" betekent instelbaar in een menu van de regeling)
2K
Int
M

M

schakelhysterese passief koelen bij regeling op aanvoer of gemiddeld; retour: 1 K
status regelklep koelen: hoog = RKO, laag = RKD krijgt spanning
looptijd klep in s
meetfrequentie:
- regeling op aanvoertemperatuur: 60 s
- regeling op gemiddelde temperatuur: 180 s
- regeling op retourtemperatuur: 360 s
pulsduur = t_k / 10
gemeten watertemperatuur afgiftezijde in °C
regeltemperatuur koelwater op basis van koelijn in °C
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Bijlage 4 Automatisch verwarmen en koelen
De overgang van Verwarmingsbedrijf (winter) naar Koelbedrijf (zomer) en vice versa verloopt bij de TR 10
automatisch indien daarvoor in het Bedrijfsfunctiemenu gekozen is (bij aanwezigheid van ruimtemodule- en
buitentemperatuursensor of alleen een buitentemperatuursensor). De automatische overgang gaat altijd via
het zogenaamde Tussenbedrijf, de periode waarin noch verwarming, noch koeling gewenst is (kwakkelseizoen). De volgende temperaturen en temperatuurinstellingen spelen een rol bij de bedrijfsmodusbepaling.
(zie ook de diagrammen op pagina 16).
Temperatuur/Menu
Binnen(temperatuur)
Gemiddelde buitentemperatuur
Binnen gewenst
Winter → Zomer
Koelverhoging bi(nnen)
Koelverhoging bu(iten)

Standaard Minimaal
20 °C
10 °C
20 °C
10 °C
2 °C
0 °C
1 °C
0 °C

Maximaal
30 °C
30 °C
20 °C
10 °C

Afkorting
T_bi_gmt
T_bu_gem
T_bi_gew
T_wz
T_kv_bi
T_kv_bu

Verwarmingsbedrijf
De regeling staat altijd in Verwarmingsbedrijf indien:
T_bi_gmt < (T_bi_gew) en T_bu_gem < (T_wz – 1 °C)
Of de compressor en/of de naverwarmer in bedrijf komen hangt af van de warmtevraag. De warmtepomp zal
nooit verwarmen indien de gemeten binnentemperatuur 1 °C hoger ligt dan de som van T_bi_gew en de
eventuele temperatuurverstelling op de TRM 10. Mocht dit gebeurd zijn, dan wordt de warmtepomp weer
vrijgegeven voor verwarmen indien de binnentemperatuur gedaald is tot onder de som van T_bi_gew en de
eventuele temperatuurverstelling op de TRM 10.
Koelbedrijf (indien aanwezig, buitentemperatuursensor TRB 10 noodzakelijk)
De regeling staat altijd in Koelbedrijf indien:
T_bi_gmt > (T_bi_gew + T_kv_bi) en T_bu_gem > (T_wz + T_kv_bu)
Of de koelfunctie in bedrijf komt hangt af van de koelvraag. Indien de regeling in Koelbedrijf staat en
T_bu_gmt tot onder (T_wz + T_kv_bu) daalt maar boven (T_wz – 1 °C) blijft, dan zal de status Koelbedri jf
gehandhaafd blijven totdat T_bi_gmt < (T_bi_gew + 1 °C). Hierdoor wordt gegarandeerd dat ook tegen het
einde van de zomer overtollige warmte uit het gebouw wordt afgevoerd.
Tussenbedrijf
Indien de warmtepomp niet in Verwarmings- of Koelbedrijf staat is de bedrijfsstatus Tussenbedrijf. Er wordt
ruimteverwarming noch -koeling geleverd. Tapwaterverwarming blijft functioneel.
Zomer/winter-contact
De TRP 10 printplaat heeft een potentiaalvrij wisselcontact (CZW; X2: 1, 2, 3), waarmee aangegeven wordt
of de warmtepomp in Verwarmingsbedrijf (winter) of in Koelbedrijf (zomer) staat. Hiermee kan aan motorische of thermische regelkleppen een signaal afgegeven worden waardoor deze in de zomer "omgekeerd"
kunnen functioneren ten opzicht van in de winter. Het contact schakelt om wanneer de bedrijfsstatus verandert van:
• Tussenbedrijf naar Verwarmingsbedrijf indien de status daarvoor Koelbedrijf was of;
• Tussenbedrijf naar Koelbedrijf indien de status daarvoor Verwarmingsbedrijf was.
Voorbeelden (uitgangspunt: contact staat in Verwarmingsbedrijf/winterstand):
Verwarmingsbedrijf → Tussenbedrijf → Koelbedrijf: contact schakelt om bij overgang naar Koelbedrijf;
Verwarmingsbedrijf → Tussenbedrijf → Verwarmingsbedrijf: contact blijft in dezelfde stand.
Voorbeelden (uitgangspunt: contact staat in Koelbedrijf/zomerstand):
Koelbedrijf → Tussenbedrijf → Verwarmingsbedrijf: contact schakelt om bij overgang naar Verw.bedrijf;
Koelbedrijf → Tussenbedrijf → Koelbedrijf: contact blijft in dezelfde stand.
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In onderstaande diagrammen wordt aangegeven hoe de bedrijfsmodus bepaald wordt.
Bepaling bedrijfsmodus: verwarmings-, tu ssen- of koelbedrijf (v, t, of k)
tijd

Binnenmodus (M_bi_S)

T_kv_bi
hys_bi
T_bi_gew
T_bi_gmt

verwarmen

tussen

indien geen koelfunctie

tussen

verwarmen

tussen

verwarmen

koelen
tijd

Buitenmodus (M_bu_S)

T_kv_bu
hys_bu
T_wz
T_bu_gem
verwarmen

tussen

indien geen koelfunctie
koelen

Afk.

Opm. Beschrijving ("M" bij "Opm" betekent instelbaar in een menu van de regeling)

hys_bi
hys_bu
T_bi_gew
T_bi_gmt
T_bu_gem
T_kv_bi
T_kv_bu
T_wz

1K
1K
M
AI7
AI9
M
M
M

hysterese binnentemperatuur
hysterese buitentemperatuur
gewenste binnentemperatuur (zonder verstelling TRM 10 en nachtverlaging) in °C
gemeten binnentemperatuur in °C
gemiddelde buitentemperatuur (tijdvenster instelbaar) in °C
gewenste koelverhoging binnen in °C
gewenste koelverhoging buiten in °C
omschakelpunt winter/zomer in °C
Bedrijfsmodus
Start

M_bi_S = v of M_bu_S = v

M_bi_S = v en M_bu_S = v

Verwarmingsbedrijf

M_bi_S = t en M_bu_S = t

Tussenbedrijf

M_bi_S = t en M_bu_S = t

Koelbedrijf

M_bi_S = k en M_bu_S = k

M_bi_S = k of M_bu_S = k
Voor verwarmingsbedrijf geldt:
Als T_bi gmt > (T_bi_gew + verstelling TRM 10 + 1 K) : geen ruimteverwarming
Ruimteverwarming wordt weer vrijgegeven nadat T_bi_gmt < (T_bi_gew + verstelling TRM 10)
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Bijlage 5 Hystereses en schakelgedrag
In onderstaande figuren wordt aangegeven hoe de compressor (eerste trap) en naverwarmer (tweede trap)
schakelen afhankelijk van de bedrijfsfunctie en de instellingen van de regeling.

Ruimteverwarming
op stooklijn
of
Vaste regeltemperatuur
verwarmen

Hyst. 2

Hyst. 1

Berekende of ingestelde
waterregeltemperatuur

Naverwarmer
Compressor

0,2 K

Ruimteverwarming
op ruimtetemperatuur

0,6 K

Gewenste ruimtetemperatuur
inclusief nachtverlaging en
temperatuurverstelling

Naverwarmer
Compressor

Actieve ruimtekoeling
op koellijn
of
Vaste regeltemperatuur
actief koelen

Hyst. koelen

Berekende of ingestelde
waterregeltemperatuur

Compressor

Tapwaterverwarming

Ingestelde tapwatertemperatuur

Hyst. (tapw.)

Compressor

NB Bij elektrische naverwarming van tapwater neemt de naverwarmer de taak van de
compressor over wanneer de maximale uittredetemperatuur van de condensor bereikt is.
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Bijlage 6 Beveiligingen en storingsmeldingen
Algemeen
De TR 10 warmtepompregeling heeft geavanceerde mogelijkheden om storingen te voorkomen en - zo nodig - te analyseren, zoals:
• automatische herstart van de warmtepomp na een niet-urgente storing;
• opslag van datum, tijd, temperaturen en standen van uitgangen bij optreden van een storing;
• opslag van de laatst opgetreden storingen (maximaal 14) in het historiemenu.
Let op! Bij een interne beveiliging of niet-urgente storing (zie hieronder) blijven reeds ingeschakelde circulatiepompen in bedrijf. Bij een beveiliging via een extern contact of bij een urgente storing worden alle uitgangen gedeactiveerd.
Uitzonderingen:
• vorstbeveiliging blijft zo lang als mogelijk gehandhaafd;
• de externe maximaalthermostaat schakelt alleen de naverwarmer uit. Wel volgt een urgente storingsmelding.

Beveiligingen
Interne beveiligingen
Onderstaande beveiligingen zijn regeltechnisch van aard en leiden niet tot definitieve uitschakeling van één
of meerdere warmtepompfuncties. De reden van de beveiliging wordt aangegeven in het bedrijfsstatusmenu
met een knipperende afkorting.
a+
ac+
n+

Beveiliging maximale aanvoertemperatuur.
Wachttijd 15 minuten en een temperatuurdaling van minimaal 5 K noodzakelijk voor herstart.
Beveiliging minimale aanvoertemperatuur.
Wachttijd 15 minuten en een temperatuurstijging van minimaal 5 K noodzakelijk voor herstart.
Beveiliging maximale condensoruittredetemperatuur.
Wachttijd 15 minuten en een temperatuurdaling van minimaal 5 K noodzakelijk voor herstart.
Beveiliging maximale uittredetemperatuur elektrische naverwarmer (65 °C).
Wachttijd 15 minuten en een temperatuurdaling van minimaal 5 K noodzakelijk voor herstart.
NB Deze melding verschijnt niet bij Noodbedrijf (maar de beveiliging functioneert wel).

Tijdens de wachttijd kan een beveiliging worden opgeheven door het tegelijkertijd indrukken van ← en → op
het bedieningspaneel. Dit heeft geen schadelijke gevolgen voor de warmtepomp.
Beveiliging via extern contact (Geblokkeerd EC1/2/3)
Indien extern contact EC1, EC2 of EC3 als blokkerend contact ("B") is aangemeld zal bij contactverbreking
de warmtepomp uitschakelen en automatisch weer in bedrijf komen als het contact gesloten is.
Vorstbeveiliging
Afhankelijk van de aangesloten temperatuursensoren heeft de TR 10 de volgende automatische vorstbeveiligingen.
• Binnentemperatuur
5 °C (actie: ruimteverwarming)
• Temperatuur afgiftesysteem
5 °C (actie: ruimteverw arming)
• Tapwatertemperatuur
5 °C (actie: tapwaterverwarmi ng)
• Temperatuur verdamper
3 °C (alleen configuratie 4, 5, 6, 7) (actie: pompen aan bronzijde aan)

Storingsmeldingen
De TR 10 kent twee soorten storingsmeldingen.
1. Niet-urgent.
− De regeling probeert de storing zelf op te heffen.
− Zolang de storing aanwezig is wordt deze gemeld op de display van het bedieningspaneel.
− De storing wordt knipperend gemeld in het bedrijfsstatusmenu op de display van de het bedieningspaneel. De knipperende melding zal gedurende een bepaalde wachttijd gehandhaafd blijven, ook indien de storing voor afloop van de wachttijd verdwenen is.
− De LED op de ruimtemodule knippert niet.
2. Urgent.
− Eén of meerdere warmtepompfuncties zijn vergrendeld uitgeschakeld.
− De storing wordt knipperend gemeld op de display van het bedieningspaneel.
− De LED op de ruimtemodule knippert.
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Niet-urgente storingen
Permanente melding
(niet urgente storing)
Storing v-debiet
Storing c-debiet
Lagedrukstoring
Hogedrukstoring
Storing Tvi hoog
Storing Tvu laag

Knipperende melding in
bedrijfsstatusmenu
vd
cd
LD
HD
v+
v-

Toelichting
Te weinig debiet over de verdamper
Te weinig debiet over de condensor
Te hoge verdamperintredetemperatuur
Te lage verdamperuittredetemperatuur

Een permanente storingsmelding en een knipperende afkorting in het bedrijfsstatusmenu van de TR 10 regeling duiden op een tijdelijke niet-urgente storing die de warmtepomp zelf zal proberen te herstellen. Als
deze storing vaker of te lang optreedt, zal de warmtepomp vergrendelend uitschakelen. De melding verschijnt alleen bij vraag van de eerste of tweede trap en de knipperende afkorting verschijnt in plaats van de
"1" van eerste trap of "2" van tweede trap, afhankelijk van of er om deze trappen gevraagd wordt.
Storing v-debiet (vd)
Deze storing kan optreden indien op een extern contact (EC1/2/3) een debiet- of drukverschilschakelaar voor
bewaking van het verdamperdebiet aangesloten is en het contact is ingesteld op "VD". Bij een te klein debiet
over de verdamper schakelt de warmtepomp voor minimaal 15 minuten uit.
Storing c-debiet (cd)
Deze storing kan optreden indien op een extern contact (EC1/2/3) een debiet- of drukverschilschakelaar voor
bewaking van het condensordebiet aangesloten is en het contact is ingesteld op "CD". Bij een te klein debiet
over de condensor schakelt de warmtepomp voor minimaal 15 minuten uit.
Lagedrukstoring (LD)
Een lagedrukstoring treedt op wanneer de temperatuur in de verdamper dusdanige laag wordt (niet voldoende warmtetoevoer) dat de bijbehorende druk van het koudemiddel aan de zuigzijde van de compressor lager
wordt dan een minimale waarde. De LD-pressostaat schakelt de warmtepomp voor minimaal 15 minuten uit.
Hogedrukstoring (HD)
Een hogedrukstoring treedt op wanneer de temperatuur in de condensor tot een dusdanige hoogte stijgt (niet
voldoende warmteafname) dat de bijbehorende druk van het koudemiddel aan de perszijde van de compressor een maximale waarde overschrijdt. De HD-pressostaat schakelt de warmtepomp voor minimaal
15 minuten uit.
Storing verdamperintredetemperatuur (Tvi) te hoog (v+)
Als bij een draaiende compressor de verdamperintredetemperatuur 15 minuten lang continu hoger is dan
25 °C schakelt de regeling de warmtepomp voor minim aal 15 minuten uit.
Storing verdamperuittredetemperatuur (Tvu) te laag (v-)
Als bij een draaiende compressor de verdamperuittredetemperatuur lager is dan -10 °C (brijn) of 4 °C ( water)
schakelt de regeling de warmtepomp voor minimaal 15 minuten uit.
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Urgente storingen
Knipperende melding
(urgente storing)
Storing v-debiet
Storing c-debiet
Lagedrukstoring
Hogedrukstoring
Storing Tvi hoog
Storing Tvu laag
Storing naverw.
Vergrendeld EC1/2/3
Storing Tvu
Storing Tcu
Storing Tau
Storing Ttw
Storing Tbi en Tbu

Knipperende melding in
bedrijfsstatusmenu
vd
cd
LD
HD
v+
vnm
-

Toelichting
Te weinig debiet over de verdamper
Te weinig debiet over de condensor
Te hoge verdamperintredetemperatuur
Te lage verdamperuittredetemperatuur
Storing ext. maximaalthermostaat naverwarmer
Vergrendeling door extern contact
Storing temperatuursensor verdamperuittrede
Storing temperatuursensor condensoruittrede
Storing temperatuursensor afgifte wp-uit
Storing temperatuursensor tapwater
Storing ruimtemodule en buitentemp.sensor

Urgente storingen worden aangegeven met een knipperende melding op de display van het bedieningspaneel en een knipperende LED op de TRM 10 ruimtemodule. In sommige gevallen gaat een herhaaldelijk optredende niet-urgente storing over in een urgente storing. Het gaat om de volgende storingen.
Storing v-debiet
Na drie verdamperdebietstoringen binnen 2 uur of een continue storing langer dan 10 minuten schakelt de
warmtepomp vergrendelend uit.
Storing c-debiet
Na drie condensordebietstoringen binnen 2 uur of een continue storing langer dan 10 minuten schakelt de
warmtepomp vergrendelend uit.
Lagedrukstoring
Na drie lagedrukstoringen binnen 2 uur of een continue storing langer dan 2 uur schakelt de warmtepomp
vergrendelend uit.
Hogedrukstoring
Na drie hogedrukstoringen binnen 2 uur of een continue storing langer dan 2 uur schakelt de warmtepomp
vergrendelend uit.
Storing verdamperintredetemperatuur te hoog (Storing Tvi hoog)
Na drie Tvi-storingen binnen 2 uur of een continue storing langer dan 2 uur schakelt de warmtepomp vergrendelend uit.
Storing verdamperuittredetemperatuur te laag (Storing Tvu laag)
Na drie Tvu-storingen binnen 2 uur of een continue storing langer dan 2 uur schakelt de warmtepomp
vergrendelend uit.
Storing naverwarmer (Storing naverw.)
Indien de temperatuur van de elektrische naverwarmer te hoog wordt (73 °C) schakelt de maximaalthermostaat van de naverwarmer in. De naverwarmer gaat direct uit en dit wordt gemeld op de display van het bedieningspaneel. Om deze storing op te heffen dient zowel de maximaalthermostaat als de regeling "gereset"
te worden (zie de figuren op pagina 22).
Storing extern contact (Vergrendeld EC1/2/3)
Indien extern contact EC1, EC2 of EC3 als vergrendelend contact ("V") is aangemeld zal bij verbreking van
dit contact de warmtepomp vergrendelend uitschakelen. De warmtepomp kan weer in bedrijf komen als het
contact gesloten is en de regeling "gereset" is.
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Storing temperatuursensor
Indien er een storing is aan één van de volgende temperatuursensoren zal de warmtepomp uitgeschakeld
blijven totdat de storing is opgeheven.
1. Verdamperuittrede:
Storing Tvu.
2. Condensoruittrede:
Storing Tcu.
3. Warmtepompuittrede (naar afgiftesyst.): Storing Tau.
4. Tapwater:
Storing Ttw.
5. Ruimtemodule én buitensensor:
Storing Tbi en Tbu.

Storingsanalyse
Bij een storingsmelding in de display of in het historiemenu kan de bedrijfstoestand op moment van optreden
van de storing achterhaald worden door het indrukken van → op het bedieningspaneel. De volgende gegevens worden getoond.
• Datum/tijd.
• Temperaturen.
• Status van uitgangen.

Opheffen storing
Een storingsmelding kan worden opgeheven door het tegelijkertijd indrukken van ← en → op het bedieningspaneel. Als de oorzaak van de storing verdwenen is, zal de warmtepomp daarna weer normaal functioneren. Na een verholpen storing aan een temperatuursensor is opheffen van de storingsmelding niet nodig;
de warmtepomp zal direct weer normaal functioneren.

"Resetten" van de maximaalthermostaat bij de Techneco Toros
combiwarmtepomp door indrukken van de rode knop.
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Bijlage 7 Elektrisch schema
HOOFDVOEDING
L1
L2
L3
N
PE

400 V - 50 Hz, werkschakelaar aanbrengen

1
2
3
4
5
X0
1 3 5
-KM1
2 4 6

NB De regeling van de koelwatertemperatuur bij passieve koeling kan op
twee wijzen plaatsvinden.
1. Door aansturing van een interne regelende 3-wegklep aan afgiftezijde
via contacten X3:10,11,12 (Configuratie 6-d en 7-d). Op X3:13,14,15
wordt alleen de interne 3-weg bronklep aangesloten. De externe klep aan
bronzijde (open/dicht) wordt dan aangestuurd via contacten X4:1,2,3.
2. Door aansturing van een externe regelende 2-wegklep via contacten
X3:10,11,12 (Configuratie 6-t en 7-t). In dit geval worden de interne
3-wegkleppen aan bron- en afgiftezijde (open/dicht) gecombineerd
aangestuurd via contacten X3:13,14,15.
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Bijlage 8 In- en uitgangen op de TRP 10 printplaat
Nr
1
2
3
4
5
6

Afkorting
Sld
Shd
Sen
EC1
EC2
EC3

Digitale ingangen (DI)
Beschrijving
Storing lagedrukpressostaat
Storing hogedrukpressostaat
Storing naverwarmer (maximaalthermostaat)
Blokkering/vergrendeling/debietbewaking extern contact 1
Blokkering/vergrendeling/debietbewaking extern contact 2
Blokkering/vergrendeling/debietbewaking extern contact 3

Digitale uitgangen (DO)
Nr Afkorting
Beschrijving
1
Pvd
Circulatiepomp verdamperzijde
2
Pcd
Circulatiepomp condensorzijde
3
Ptw
Circulatiepomp tapwaterverwarming
4
Pag
Circulatiepomp afgiftesysteem
5
Pow
Onderwaterpomp of motorklep
6
CZW
Potentiaalvrij wisselcontact koelfunctie
7
CPR
Aansturing magneetschakelaar compressor (KM1)
8
ENV
Aansturing magneetschakelaar el. naverwarmer (KM2)
9
DKA
Driewegklep tapwater/afgiftesysteem in afgiftestand (ABA)
10
DKT
Driewegklep tapwater/afgiftesysteem in tapw.stand (ABB)
11
MKK
Magneetklep voor actief koelbedrijf
1
12
RKD
Externe tweeweg regelklep dicht
2
13
RKO
Externe tweeweg regelklep open
14
DKV
Driewegklep(pen) verw./koelen in verwarmingsstand (ABA)
15
DKK
Driewegklep(pen) verwarmen/koelen in koelstand (BBA)
16
SCT
Storingscontact
1
Bij een interne drieweg regelklep: verwarmingsstand / minder koelen.
2
Bij een interne drieweg regelklep: meer koelen.

Analoge ingangen (AI)
Nr Afkorting
Beschrijving
1
1
Tvi
Temperatuursensor verdamperintrede
1
2
Tvu
Temperatuursensor verdamperuittrede
1
3
Tcu
Temperatuursensor condensoruittrede
4
Tau
Temperatuursensor uittrede elektrische naverwarmer
1
5
Tci
Temperatuursensor condensorintrede
6
Ttw
Temperatuursensor tapwater
7
Tbi
Temperatuursensor binnen (ruimtemodule)
8
Tbv
Temperatuurverstelling binnen (ruimtemodule)
9
Tbu
Temperatuursensor buiten (rood:19, oranje:20, zwart:21)
1
Bij actief koelen zijn verdamper en condensor verwisseld.
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Klem
X3: 3 - X6: 1
X3: 4 - X6: 3
X3: 1 - X6: 5
X6: 8 - X6: 7
X6: 10 - X6: 9
X6: 12 - X6: 11

Opmerking
24 V AC
24 V AC
24 V AC
24 V AC
24 V AC
24 V AC

Klem
X1: 1, 2, 3
X1: 4, 5, 6
X1: 7, 8, 9
X1: 10, 11, 12
X4: 1, 2, 3
X2: 1, 2/3
X3: 3, 4
X3: 1, 2
X3: 7, 6
X3: 5, 6
X3: 8, 9
X3: 10, 11
X3: 12, 11
X3: 15, 14
X3: 13, 14
X3: 17, 16

Opmerking
230 V AC
230 V AC
230 V AC
230 V AC
24/230 V AC

Klem
X7: 1, 2, 3
X7: 4, 5, 6
X7: 7, 8, 9
X7: 10, 11, 12
X7: 13, 14, 15
X7: 16, 17, 18
X9: 1, 4, 5
X9: 1, 2, 5
X7: 19, 20, 21

Opmerking
5 V DC
5 V DC
5 V DC
5 V DC
5 V DC
5 V DC
5 V DC
5 V DC
5 V DC

24 V AC
24 V AC
24 V AC
24 V AC
24 V AC
24 V AC
24 V AC
24 V AC
24 V AC
24 V AC

Bijlage 9 Configuraties
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

onderwaterpomp / 2-wegklep
verdampercirculatiepomp
condensorcirculatiepomp
tapwatercirculatiepomp
afgiftecirculatiepomp
compressor
naverwarmer
3-weg tapwater poort B (CV) óf
3-weg tapwater poort A (TW)
actieve koeling (magneetklep)

v =
k =
V =
K =
Tvi =
Tvu =
Tcu =
Tau =
Tci =
Ttw =

3-weg bron poort B (verw.) óf
3-weg bron poort A (koelen)
3-weg afgifte poort B (verw.) óf
3-weg afgifte poort A (koelen)
temperatuursensor verdamper in
temperatuursensor verdamper uit
temperatuursensor condensor uit
temperatuursensor afgifte wp uit
temperatuursensor condensor in
temperatuursensor tapwater
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N
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Bijlage 10 De TRP 10 printplaat
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Bijlage 11 Overige componenten

Figuur 3

Figuur 5

Figuur 4

TRS 10 temperatuursensor.

Figuur 6

TRB 10 buitentemperatuursensor.
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Kabel voor verbinding van de
TRP 10 met de TRD 10.

RS 232 kabel voor verbinding van de
TRD 10 met een PC (optioneel).

Bijlage 12 Technische specificaties
TRP 10 printplaat (zie ook Bijlage 10)

TRM 10 ruimtemodule

Afmetingen (l x b):
Hoofdvoeding:
Stroomverbruik:
Max. belasting:
Zekeringen:

Afm. (l x b x d):
Voeding:

300 x 180 mm
230 V / 50 Hz
maximaal 35 VA
4 A totaal
2 x 4 A(T) (hoofdvoeding),
1 x 160 mA(T), 1 x 400 mA(T)
230 V uitgangen: 5 x geschakeld, 1 x continu
24 V uitgangen:
3 x wisselcontact,
4 x enkel contact, 1 x continu
24 V ingangen:
6
Pot. vrije cont.:
2 x wisselcontact
Temp. ingangen: 8 x Smartec
Omg. condities:
0 tot 60 °C

125 x 67 x 30 mm (zie onder)
2
via 5-aderige (min. 0,14 mm )
afgeschermde kabel vanuit
TRP 10 printplaat, maximale
kabellengte is 50 m

Temperatuursensor (Smartec), temperatuurverstelling ± 3 °C, LED-indicatie (rood).
TRB 10 buitentemperatuursensor
Afm. (l x b x d):
Voeding:

52 x 50 x 38 mm (zie onder)
2
via 3-aderige (min. 0,14 mm )
afgeschermde kabel vanuit
TRP 10 printplaat, maximale
kabellengte is 50 m
100 kΩ
220 kΩ

Aansluiting voor TRD 10 bedieningspaneel (4aderig) met stekkerverbinding.
Aansluiting voor TRM 10 ruimtemodule (5-aderig)
met stekkerverbinding.

R + / GND:
R signaal / GND:

Alle in- en uitgangen worden aangesloten met kabelschoenen van 6,3 x 0,8 mm, behalve de uitgang
voor de onderwaterpomp (schroefverbinding) en
de temperatuursensoren (stekkerverbindingen).

Zowel tussen + / GND als tussen signaal / GND zit
een diode. Door weerstandsmeting zijn +, GND en
signaal te onderscheiden. Indien oneindig hoge
weerstand gemeten wordt meetpunten wisselen.

TRD 10 bedieningspaneel (zie ook Bijlage 11)

TRS 10 temperatuursensor (zie ook Bijlage 11)

Afmetingen (l x b): 80 x 80 mm
Beeldscherm:
LCD, 2 x 16 karakters met achtergrondverlichting
2
Voeding:
via 4-aderige (0,25 mm ) afgeschermde kabel vanuit TRP 10
printplaat
PC-verbinding:
via RS 232 kabel

Afm. (l x diam.):
Type:
Temp.bereik:
Nauwkeurigheid:
Materiaal huls:
Voeding:

60 x 6 mm
Smartec
-45 tot 130 °C
± 0,7 K
RVS
2
via 3-aderige (0,25 mm ) afgeschermde kabel vanuit TRP 10
printplaat, standaard kabellengte is 2 m, maximaal 3 m

Voorzijde

Ten behoeve
van bevestiging

Kabeldoorvoer

TRB 10
Rood = 5 V
Oranje = signaal
Zwart = 0 V

Ten behoeve van bevestiging

TRP 10
X7: 19
X7: 20
X7: 21

Achterzijde binnenkant

Afmetingen en aansluiting van de
TRB 10 buitentemperatuursensor.

Afmetingen van de TRM 10 ruimtemodule.

Bijlage 13 CE33

conformiteitsverklaring
Ondergetekende,
Techneco Energiesystemen BV
Kleveringweg 9
2616 LZ Delft
Nederland
verklaart dat onderstaande producten in overeenstemming zijn met de volgende Europese richtlijnen.
Type-aanduiding
TR 10 warmtepompregeling bestaande uit:
•

TRP 10 printplaat

•

TRD 10 bedieningspaneel

•

TRM 10 ruimtemodule

•

TRB 10 buitentemperatuursensor

•

TRS 10 temperatuursensor

EG-richtlijnen
EG EMC richtlijn

89/336

EG laagspanningsrichtlijn

73/23

Bij het voldoen aan deze wetgeving is gebruik gemaakt van de volgende geharmoniseerde normen.
Geharmoniseerde normen
EN

61000-6-2 EMC algemene immuniteitseisen voor de industriële omgeving

EN

61000-4-2 immuniteit voor elektrostatische ontladingen; 4 kV (contact), 8 kV (lucht)

EN

61000-4-3 immuniteit voor uitgestraalde, radiofrequente, elektromagnetische velden; niveau 3 (10V/m)

EN

61000-4-4 immuniteit voor snelle elektrische transiënten en lawines; niveau 3 (2kV)

EN

61000-4-6 immuniteit voor geleide verstoringen door radiofrequentievelden; (10Vemf)

EN

61000-6-3 EMC algemene emissie-eisen

EN

55011 emissie van stoorspanningen; stralingsemissie klasse B; geleidingsemissie klasse B

Deze verklaring verliest zijn geldigheid indien zonder toestemming van Techneco door derden wijzigingen
aan bovengenoemde producten zijn doorgevoerd.

Delft, 19 juni 2003

Pieter van Alphen
Directeur

