
 

  
 
 

 

Montage
SolvisVaero

Lucht-water-warmtepomp met zonnelaagreservoir SolvisMax

 

Wärme. Leben. Zukunft.

Nominale vermogens:
• 8 kW

• 11 kW
• 15 kW
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1 Informatie over deze montage-instructies 
In deze brochure vindt u fundamentele aanwijzingen voor 
de vakkundige opbouw en het bedrijf van de installatie of 
van de systeemcomponenten.  
Wij geven u tips over hoe u een milieuvriendelijk en eco-
nomisch bedrijf van het systeem kunt waarborgen. 
Het is raadzaam, voor een veilige en correcte installatie, 
aan een scholing bij Solvis deel te nemen. 
Voor ons is een continue verbetering van onze technische 
documentatie belangrijk. Om die reden zijn wij voor uw 
feedback en aanbevelingen zeer dankbaar. 
  
Copyright 
De gehele inhoud van dit document is auteursrechtelijk 
beschermd. Iedere vorm van gebruik of verwerking buiten 
de afgebakende grenzen van het auteursrecht is zonder 
onze toestemming niet toelaatbaar en strafbaar. Dat geldt 
in het bijzonder voor het maken van kopieën, vertalingen, 
microverfilming alsmede het opslaan en bewerken in of 
met behulp van elektronische apparatuur. © SOLVIS 
GmbH, Braunschweig. 
  

Onder www.solvis.com vindt u een lijst met onze Interna-
�onal Representa�ves.
Wij vragen om uw begrip voor het feit dat de telefoon-
nummers voor installateurs zijn gereserveerd.
Geïnteresseerde gebruikers van installa�es verzoeken wij 
contact op te nemen met de installateur.

 
  

 
  

Gebruikte symbolen 
 
GEVAAR 
Direct gevaar met zware gezondsheidstechnische 
gevolgen en mogelijk zelfs de dood tot gevolg heb-
bende. 

  

 
WAARSCHUWING 
Gevaar met mogelijk zware gezondsheidstechnische 
gevolgen. 

  

 
VOORZICHTIG 
Gevaar door middelzwaar of licht letsel mogelijk. 

  

 
ATTENTIE 
Gevaar voor beschadiging van toestel of installatie. 

  

 
Praktische informatie, aanwijzingen en ergonomi-
sche faciliteiten betreffende het thema. 

  

 
Wisselen van document met aanwijzing een ander 
document te lezen. 

  

 
Tips om energie te besparen met adviezen, welke 
dienen te helpen om energie te besparen. Dat redu-
ceert kosten en draagt bij tot een beter milieu. 
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2 Veiligheidsaanwijzingen 

 
Veiligheidsinstructies in acht nemen 
Dit is van groot belang voor uw eigen veiligheid 
• Vóór het begin van de werkzaamheden met de 

veiligheidsinstructies vertrouwd raken. 
• De desbetreffende veiligheidsbepalingen en 

geldende voorschriften ter voorkoming van ar-
beidsongevallen in acht nemen en naleven. 

  

2.1 Algemeen 

 
GEVAAR 
Handelwijze bij brandgevaar 
• Onmiddellijk de verwarming met de noodscha-

kelaar uitschakelen. 
• Brandstoftoevoer sluiten. 
• Geschikte brandblussers in gereedheid houden. 

  

 
Werkzaamheden mogen uitsluitend door vakkun-
dig personeel worden uitgevoerd 
• De installatie mag uitsluitend door geschoolde en 

vakkundige bedrijven worden geïnstalleerd en 
onderhouden. 

• Werkzaamheden aan elektrische voorzieningen 
mogen uitsluitend door elektriciens worden uit-
gevoerd. 

  

 
ATTENTIE 
Montage-instructies in acht nemen 
Solvis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
schade of gevolgschade die door het niet in acht 
nemen van deze handleiding ontstaat. 
• Vóór bediening of installatie de montage-

instructies zorgvuldig doorlezen. 
• In geval van vragen staat de technische verkoop 

van Solvis graag met raad en daad ter beschik-
king. 

 
ATTENTIE 
Niet op eigen initiatief wijzingen aanbrengen of 
uitvoeren 
Anders vervalt de garantie op juist functioneren.  
• Er mogen geen wijzingen aan de onderdelen van 

het toestel worden uitgevoerd. 
• Uitsluitend originele onderdelen toepassen. 

  

2.2 Voorschriften 
Onderstaande voorschriften in acht nemen 
• DIN EN 12828 Verwarmingssystemen in gebouwen 
• DIN EN 1717 Bescherming tegen verontreiniging van 

drinkwaterinstallaties 
• DIN 1988-100 Technische regelgeving voor drinkwaterin-

stallaties (TRWI) 
• DIN EN 806 Technische regelgeving voor drinkwaterin-

stallaties 
• VDI 2035 Blatt 1 Voorkomen van beschadigingen door 

ketelsteenvorming 
• VDI 2035 Blatt 2 Voorkomen van beschadigingen door 

waterzijdige corrosie 
• Richtlijnen van het Duitse instituut voor bouwtechniek 
• Locale bouwverordening (LBO) 
• VDE 0100/IEC 60364 Opbouwen van laagspanningsinstal-

laties 
• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG 
• DIN EN 378 koelinstallaties en warmtepompen - veilig-

heidstechnische en milieurelevante eisen 
• IEC 60335 deel 2-40 (bijzondere eisen voor elektrisch 

aangedreven warmtepompen) 
• Chemicaliën-Klimaatbeschermingsverordening (Chem-

KlimaschutzV) 
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3 Productomschrijving 
3.1 Systeemvarianten 
SolvisVaero is verkrijgbaar in drie behuizingsvarianten in 
de vermogensklassen 8 kW, 11 kW en 15 kW. 
Variant I is bestemd voor binnenopstelling, de varianten AL 
en AS zijn gedacht voor buitenopstelling. SolvisVaero AS is 
door luchtomleiding en goede isolatie geruisarm. De vari-
ant SolvisVaero AL heeft een verhoogd vermogen door de 
lagere luchtweerstand  die ontstaat door de directe lucht-
toevoer via de verdamper. 
  
SolvisVaero AL 
Variant met verbeterde vermogenscoëfficiënt met passend 
toebehoren voor buitenopstelling. 
  

 
Afb. 1: SolvisVaero AL 
  

SolvisVaero AS 
Bij deze variant is de geluiddemping verbeterd, met pas-
send toebehoren voor buitenopstelling. 
  

 
Afb. 2: SolvisVaero AS 
  
SolvisVaero I 
Deze variant wordt gebruikt met bijbehorend toebehoren 
voor de binnenopstelling. 
  

 
Afb. 3: SolvisVaero I 
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3.2 Leveringsomvang 
Het elementaire bouwpakket wordt in meerdere delen 
plus documentatie geleverd. Door verder toebehoren 
wordt het pakket tot een volledig systeem gecompleteerd. 
  
Alle toebehoren zijn opgenomen in de prijslijst van Solvis. 
  

 
Aanvullend voor de verpakkingen van bufferopslag 
SolvisMax, zie hoofdstuk "In de levering inbegre-
pen" de montagehandleiding SolvisMax (MAL-MAX-
7). 

  
Warmtepomp 
• Warmtepomp (elektrische bijverwarming geïntegreerd) 
• Flensdeksel voorgemonteerd met lagen-lader. 
  
Doos met toebehoren buitenopstelling 
• Retoursensor (S14) en andere S9-sensor 
• Aansluitbox 
• Documentatie. 
  
Doos met toebehoren binnenopstelling 
• Aanvoer-/retoursensor met overgangen 
• Andere S9-sensor 
• Aansluiting condensaatpomp 
• Aansluitbox 
• Drukslang voor de ontkoppeling van contactgeluiden 
• Documentatie. 
  
Doos laadstation 
• PWM-pomp 
• Kogelkraan voor volumestroombegrenzing 
• Volumestroomweergever. 
  
Doos warmtepomp-behuizing 
• Buitenste bemantelingsonderdelen 
• Aansluitbochten met geïntegreerde voorlopersensor 

evenals een ontluchter in de retourleiding. 
  
Documentatie Technische documenten 
• Montagehandleiding SolvisVaero (MAL-SVA-7) 
• Montagehandleiding SolvisMax (MAL-MAX-7) 
• Bedieningsinstructies voor de installateurs (BAL-SVA-7-I) 
• Installatieschema SolvisMax (ALS-MAX-7) 
  
Documentatie installatiemap 
• Inbedrijfstellingsprotocol  SolvisVaero (PTK-SVA-7-I) 
• Inbedrijfstellingsprotocol SolvisMax (PTK-MAX-7-I) 
• Onderhoudsprotocol SolvisVaero (PTK-SVA-7-W) 
• Onderhoudsprotocol SolvisMax (PTK-MAX-7-W) 
• Bedieningshandleiding voor klanten (BAL-SVA-7-K) 
• Protocol verwarmings- en bedrijfstijden (PTK-MAX-7-

HZT) 

• Protocol gewijzigde parameters (PTK-MAX-7-PM). 
• Productbladen 
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4 Opstellingsvoorwaarden en transport 
Transport 
Bij het transport op het zwaartepunt van het apparaat 
letten. 
• Het zwaartepunt bevindt zich in de buurt van de com-

pressor. 
• Draagriemen voor het transporteren van het basisappa-

raat kunnen op een willekeurig punt onder aan het fra-
me worden ingehaakt. 

Apparaat tijdens transport beschermen tegen heftige sto-
ten. 
• Als het apparaat tijdens transport gekanteld moet wor-

den, mag dit alleen kortstondig op één van de lengtezij-
den gebeuren. 

• Hoe langer het apparaat gekanteld wordt des te meer 
wordt de koelmiddelolie in het systeem verdeeld. 

Ongeveer 30 minuten wachten voordat het apparaat na 
het kantelen in bedrijf kan worden genomen. 
  

4.1 Buitenopstelling 
Geluidsemissie 
Het apparaat maakt aan de luchttoevoer- en luchtafvoer-
zijde meer geluid dan aan de beide gesloten zijden. Let bij 
het kiezen van een montageplaats op de volgende aanwij-
zingen. 
  

 
Gegevens over het geluidsvermogensniveau, zie 

hoofdstuk „Warmtepomp“, blz. 25. 
  
• Grasvelden en beplanting helpen bij het verminderen 

van geluiden. - De geluidsontwikkeling kan door dichte 
omheiningen worden verminderd als deze om het appa-
raat worden opgesteld. 

• De luchtinvoerrichting moet overeenstemmen met de 
hoofdwindrichting. Zuig de lucht niet tegen de wind aan.  

• Luchtaanvoer- of afvoer mogen niet op geluidsgevoelige 
ruimtes van het huis worden gericht, bijv.  een slaapka-
mer. 

• Vermijd opstelling op grote, harde vloeroppervlakken, 
bijv. tegelvloeren.  

  
Navolgende voorwaarden naleven 
• Houd de leidinglengte tussen warmtepomp en gebouw 

zo kort mogelijk om warmte- en drukverliezen te ver-
minderen. 

• Zorg voor een geschikt, weerbestendig fundering. 
• Leg de hydraulische leidingen geïsoleerd in een be-

schermbuis in vorstvrije diepte aan. 
• De noodzakelijkheid van een bouwaankondiging of 

bouwvergunning moet worden nagegaan. 
• Voer de hydraulische aansluiting met flexibele slangen 

uit. 
• Houd er rekening mee dat de verwarmingsgroep tegen 

vorst wordt beschermd. 

• Neem geluidwerende maatregelen. 
• Beschermbuizen conform afb. 7, pag. 8 plaatsen, met 

gescheiden lege buizen voor netspanning- en sensorlei-
dingen. 

  
Tussenafstanden 
Ter vermindering van de geluidsbelasting en voor onder-
houd moeten minimum afstanden ten opzichte van wan-
den worden aangehouden. 
  

≥500 ≥1000≥500≥500
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Afb. 4: Tussenafstanden ten opzichte van muur, SolvisVaero AS, voorzijde 
(1) 

≥500≥500≥500 ≥1000
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00
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1

 
Afb. 5: Tussenafstanden ten opzichte van muur, SolvisVaero AL, voorzijde 
(1) 

Fundering 
De ondergrond voor de opstelling van de warmtepomp 
moet horizontaal, vlak, stevig en degelijk zijn. Het frame 
van de warmtepomp moet gelijkmatig op het fundering 
rusten. Een oneffen ondergrond kan een negatieve invloed 
hebben op de geluidsontwikkeling van de warmtepomp. 
De warmtepomp moet aan elke kant toegankelijk zijn.  
Aanbevolen ondergrond: gegoten fundering, stoeptegels 
of keramische platen. Voor de waterleidingen en elektri-
sche bekabeling die van onderen in de warmtepomp wor-
den toegevoerd moet een uitsparing (vrije ruimte) in de 
ondergrond worden voorzien 
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ATTENTIE 
Fundering afdichten tegen kleine dieren 
Schade aan het aggregaat mogelijk door binnen-
dringende kleine dieren. 
• Na beëindiging van de werkzaamheden de fun-

dering rondom en blijvend afsluiten. 
• Met name de uitsparingen voor leidingen afb. 

6 (5) moeten worden afgedicht. 
  

18
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1240 
340
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Afb. 6: Fundering voor SolvisVaero AS en A 
1 Hoofdwindrichting 4a Luchtuitlaat AL 
2 Voorzijde 4b Luchtuitlaat AS 
3 Luchtintrede 5 Uitsparing voor leidingen en 

kabels 

 
  

18
0

340

1 2 3

6 5 4

 
Afb.  7: Beschermbuizen in de uitsparing van het fundering 
1 Geschikte beschermbuis voor besturingskabel (1 kabel van 10 x 1 

mm²) 
2 Geschikte beschermbuis voor verzorgingskabels noodverwarming en 

warmtepomp (1 kabel van 9 x 2,5 mm² draaistroom)) 
3 Geschikte beschermbuis voor temperatuursondekabel S14 en S15 (2 

kabels van 2 x 0,5 mm²) 
4 Condensafvoerleiding 
5 Buis verwarmingsaanvoer 
6 Buis verwarmingsretour 

 
  

Warmtetoevoerleiding 
De verbinding tussen de warmtepomp en het verwar-
mingssysteem in het gebouw kan door een prefab, flexibel 
en geïsoleerd buissysteem tot stand worden gebracht. 
De buis is een gelaagde koppelbuis waarmee kleine buig-
radii mogelijk zijn. Installeer de warmtetoevoerleiding met 
een buigradius van meer dan 800 mm onder het fundering. 
Door de makkelijke handhaving in combinatie met het 
toebehoren zijn de leg- en montagetijden ter plaatse aan-
zienlijk korter. 
De verbinding van de warmtetoevoerleiding met de aan-
voer en retour van de warmtepomp wordt gevormd door 
verkrijgbare koppelstukken. 
  

1

A
B

C

2 3 4

D

R

5 6

 
Afb. 8: Aanleg van de warmtetoevoerleiding 
1 Aarde A ≈ 100 mm 
2 Vulling met grof grind B ≈ 300 mm 
3 Betonplaat C ≈ 800 mm 
4 SolvisVaero R ≥ 800 mm 
5 Warmtetoevoerleiding D ≥ 400 mm 
6 Waterdichte afsluiting   

 

Condensafvoer 
De condensafvoerslang moet naar beneden uit de warm-
tepomp lopen. Het condenswater wordt via een vorstvrije 
afvoer in de riolering of via een drainagebuis (wegsijpelen) 
in grof grind afgevoerd. 
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1
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Afb. 9: Condensafvoer in grindbed 
1 Aarde 5 Drainagebuis 
2 Vulling met grof grind A = 10 cm 
3 Betonplaat B = 30 cm 
4 Condensafvoerleiding C = 80 cm 
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B
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Afb. 10: Condensafvoer in valbuis of afvoer 
1 Aarde 5 Condensafvoer 
2 Vulling met grof grind A = 10 cm 
3 Betonplaat B = 80 cm 
4 Condensafvoerleiding   
  

Luchtgeleiding 
Vermijd het direct uitblazen van de lucht richting de buren 
of tegen muren. Tegen muren kunnen er geluidsreflecties 
ontstaan. 
  

4.2 Binnenopstelling 
Geluidsemissie 

 
Gegevens over het geluidsvermogensniveau, zie 

hoofdstuk „Warmtepomp“, blz. 25. 
  
• De opstelling aan een plafond met balken is niet toege-

staan. 
• Stel het apparaat niet direct onder of naast woon- en 

slaapruimtes. 
• De luchtaanvoer- en luchtafvoeropeningen in de buiten-

wanden mogen niet gericht zijn op ramen van woon- en 
slaapkamers van buren. 

  
Navolgende voorwaarden naleven 
• Plan luchtgeleiding. 
• Maak voor de invoer van de luchtleidingen in het ge-

bouw een wanddoorvoer die groot genoeg is. 
• Thermische kortsluiting tussen luchttoevoer en luchtuit-

laat moet worden voorkomen. 
• Houdt u aan de eisen aan het opstelvlak. 
• Houd rekening met afstanden t.o.v. de wand voor servi-

cedoeleinden. 
• Aanvoer- en retourleidingen moeten met flexibele ver-

bindingsslangen op de warmtepomp worden aangeslo-
ten. 

• Metselwerk van luchtaanzuig- en -uitblaasopeningen 
zorgvuldig isoleren. 

  
Afbouw van de vloer 
De ondergrond voor de opstelling van de warmtepomp 
moet horizontaal, vlak, stevig en degelijk zijn. Het frame 
van de warmtepomp moet gelijkmatig op het fundering 
rusten. Een oneffen ondergrond kan een negatieve invloed 
hebben op de geluidsontwikkeling van de warmtepomp. 
Plaats een rondom lopende estrikvloer ter voorkoming van 
akoestische bruggen (zie afb. 12). De warmtepomp 
moet aan elke kant toegankelijk zijn. 
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Afb. 11: Tussenafstanden t.o.v. muur, SolvisVaero I, afmetingen in mm 
1 Luchtintrede 
2 Luchtuitlaat 
3 Voorzijde 
  
Condensafvoer 
De condensafvoerslang wordt op de aansluitflens van de 
ontdooibak van de warmtepomp aangesloten en moet 
naar beneden uit de warmtepomp lopen. Het condensaat 
moet in de afvoer worden geleid, installeer daarvoor even-
tueel een condensaatpomp. 
  

 
ATTENTIE 
Condensaatpomp goed plaatsen 
Anders is vochtschade mogelijk door uittredende 
condens. 
• Vervoerscapaciteit van de condensaatpomp 

instellen op “frequent” optredende condens 
• Voor ontstaan van condens van 10 - 20 l in 5 

minuten. 
• Als alternatief de condensaatpomp in een groter 

reservoir monteren. 
  

2

1

43

35

 
Afb. 12: Condensafvoer met condensaatpomp 
1 Estrikvloer en bedekking 4 Condensafvoerleiding 
2 Condenspomp 5 Sokkel 
3 Rondom lopende estrikuitspa-

ring (ontkoppeling van con-
tactgeluiden) 

  

  
Luchtgeleiding  
Bij binnenopstelling wordt de luchtzijdige aansluiting met 
flexibele luchtslangen of via kabelkanalen naar buiten 
geleid. Daarbij moet een thermische kortsluiting tussen 
luchttoevoer en luchtuitlaat worden voorkomen. De aan-
zuiging via een hoek of een dwarse aanzuiging is zinvol. Als 
de aan– en afvoeropeningen op hetzelfde niveau liggen, 
moet een minimale afstand van 3 m worden aangehou-
den. Breng eventueel een scheidingswand of beplanting 
tussen de openingen aan. De beschermroosters moeten 
goed toegankelijk zijn voor reinigingsdoeleinden. 
  

 
Afb. 13: Luchttoevoer via de hoek van het gebouw 
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≥ 
3 

m

 
Afb. 14: Luchtgeleiding in twee gescheiden schachten 
  

 
Afb. 15: Luchttoevoer in een schacht, aanzuigstroom omgeleid 
  
Luchtgeleiding met luchtslangen 
De geleiding van de aanzuiglucht van buiten naar de warm-
tepomp evenals de uitblaaslucht van de warmtepomp naar 
buiten gebeurt via hoogflexibele en geïsoleerde speciale 
slangen met zelfblussende eigenschappen. 
• De totale slanglengte aan aanzuig- en uitblaaszijde mag 

niet meer zijn dan 8 m. 
• In totaal mogen maximaal vier 90°-bochten worden 

ingebouwd. 
• Stroomdoorsnede voor muurdoorgangen van aan- en 

afgevoerde lucht: 80 x 40 cm. 
• Bevestig de speciale slang in afstanden van ca. ca. 1 m 

omdat hij anders doorhangt. 
• Knikken in de leidingen, bijvoorbeeld door een te nauwe 

buigradius, moet voorkomen worden. 
  
Luchtgeleiding met luchtkanalen 
Bij luchtgeleidingen van meer dan 8 m lengte kunnen ook 
luchtkanalen op de warmtepomp worden aangesloten. 
• De doorsnede van het luchtkanaal is afhankelijk van de 

luchtstroom en het extern beschikbare statisch drukver-
schil van de warmtepomp. 

• Ter vermindering van de overdracht van contactgeluiden 
moet tussen de warmtepomp en de luchtkanalen een 
luchtslang resp. steun worden geïnstalleerd. 

• Bij de configuratie van luchtkanalen en luchtroosters 
moet op de externe samenpersing van de ventilator 
worden gelet. 

  
Bijzonderheden 
Een uitzondering hierop is als de warmtepomp zich in een 
gesloten ruimte bevindt waarin ook een stookinstallatie 
staat die de verbrandingslucht direct uit de ruimte haalt. In 
dat geval moet er voor extra ventilatie in de opstelruimte 
worden gezorgd met een openingsdiameter van 250 cm² 
om te voorkomen dat de werking van de stookinstallatie 
negatief wordt beïnvloed. 
  

 
ATTENTIE 
Let op mogelijk zware condensvorming 
Door hoge vochtigheid kan schade optreden 
• In goed geventileerde ruimten met een lage 

luchtvochtigheid opstellen. 
• In onverwarmde ruimten kan het gebruik van 

een warmtepomp meer luchtvochtigheid veroor-
zaken. 

  
Andere opsteleisen 
• Niet naast of onder slaap- en rustruimten. 
• Bij een zwevend gelegde estrikvloer: deze rond om de 

opstellocatie uitsparen (alleen mogelijk bij nieuwbouw). 
Giet een sokkel met scheidingsvoet in de estrikvloer. Mi-
nimale dikte: 15 cm. Deze moet vast zijn verbonden met 
de fundering om de SolvisMax goed te kunnen dragen. 

• Eventueel platen voor vloerverevening of vloerisolatie-
platen gebruiken. 
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5 Montage 
5.1 Montage SolvisVaero 
5.1.1 Buitenopstelling 
Apparaat opstellen 
1. Uitsparing (1) voor de doorvoer van de voedingskabel 

in de bodem van het apparaat verwijderen. 
2. Basisapparaat op de voorbereide ondergrond zetten. 
  

1

 
Afb. 16: Uitsparing doorvoer voedingskabel (1) 
  
Gebogen buis leggen 
1. Gebogen buis aanvoer laadcircuit (1) en retour laadcir-

cuit (2) in de warmtepomp monteren. 
2. Inbegrepen klemsensor (S14) op de gebogen buis van 

het retour-laadcircuit bevestigen. 
  

1

2

3

4

567  
Afb. 17: Voedingsleidingen 
1 Gebogen buis aanvoer laadcir-

cuit warmtepomp met dom-
pelsensor S15 

5 Condensafvoerleiding 

2 Gebogen buis retour laadcir-
cuit warmtepomp 

6 Betonfundering 

3 Positie klemsensor (S14) 7 Vulling met grof grind 
4 Kabelkanaal   
  
Klemsensor monteren 
1. Klemsensor monteren aan gebogen buis retour een 

laadcircuit warmtepomp, zie afb. 17 (3). 
  

 
ATTENTIE 
Vreemde voorwerpen, bijv.  roest, zand of afdich-
tingsmateriaal kunnen de bedrijfsveiligheid van 
de warmtepomp negatief beïnvloeden. 
• Voor het aansluiten van de warmtepomp op de 

voedingsleidingen het leidingensysteem grondig 
doorspoelen. 

  
Voedingsleidingen warmtepomp aansluiten 
Aanvoer en retour laadcircuit worden met de voedings-
leidingen verbonden die afkomstig zijn van het laadsta-
tion. Eventueel moeten de schroefverbindingen van de 
gebogen buizen van de warmtepomp worden vervangen. 
1. Schroefverbinding van de buiseinden op de aanvoer en 

retour laadcircuit van de warmtepomp afsnijden. 
2. Persfitting (28 mm op 1¼“) op de buizen monteren. 
De aansluitingen in de warmtepomp zijn nu volledig voor-
bereid. 
3. Per aansluiting een 1¼“ koppelstuk op de voedingslei-

dingen monteren. 
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4. Voedingsleidingen vervolgens van onderen door de 
uitsparing in de bodem van het apparaat in het appa-
raat voeren. 

5. Voedingsleidingen met gebogen buizen van de aanvoer 
en retour laadcircuit vlakdichtend op elkaar aansluiten. 

  
Kabel van S14 en S15 leggen 
1. Elektrische kabels in het kabelkanaal leggen. 
  
Condensafvoer 
Voor de condensafvoer moet er een condensafvoerslang 
op de ontdooibak worden gemonteerd. De condensafvoer-
slang is in leveringstoestand in de koelaggregaatruimte 
opgeborgen. 
• De condensafvoerslang mag niet worden geknikt. 
• Slang naar beneden laten lopen. 
  
Condensafvoerslang leggen 
1. Condensafvoerslang door de uitsparing „Uitsparing 

voedingsleiding“ naar onderen uit het apparaat laten 
lopen. 

2. Condens via een afvoer of in een vulling met grof grind 
laten weglopen. Daarbij op vorstvrijheid letten. 

3. Condensafvoerslang borgen om te voorkomen dat hij 
wegglijdt. 

Na het leggen van de condensafvoerslang controleren of 
het condensaat goed kan weglopen. 
4. Daarvoor water op de verdamper gieten zodat het naar 

de ontdooibak stroomt. Maximale condensafvoer 
(5l/min) in de gaten houden. 

5. Controleren of het water via de condensafvoerslang 
wegloopt. 

  

5.1.2 Binnenopstelling 
Apparaat opstellen 
1. Basisapparaat op de voorbereide ondergrond zetten. 

Daarbij op de luchtafvoeropeningen letten. 
  
Voedingsleidingen leggen 
1. In de afdekking de leidingdoorvoeren voor de aanslui-

ting aanvoer en retour laadcircuit vrij snijden. 
2. Behuizingdeksel op het apparaat plaatsen en met twee 

schroeven borgen.  
3. Drukslangen van boven door de afdekking in het appa-

raat leiden. 
4. Elektrische kabels van boven door de kabeldoorvoeren 

in het apparaat leiden. 
  

1

2

3

4

5

6

 
Afb. 18: Aansluitdoorvoer in de behuizingsdeksel 
1 Aansluiting aanvoer laadcir-

cuit 
4 Besturingskabel, SC2-

verbinding 
2 Aansluiting retour laadcircuit 5 Netaansluiting elektrische 

bijverwarming 
3 Voelerleiding 6 Netaansluiting apparaat 
  
Gebogen buis voor het laadcircuit monteren 
Bij de binnenopstelling moet de aansluitflens voor de 
aanvoer laadcircuit ca. 145° worden gedraaid. 
1. Wartelmoer (2) losmaken. 
2. Aansluitflens draaien. 
3. Wartelmoer weer vastdraaien. 
4. Gebogen buis aanvoer laadcircuit (4) en retour laadcir-

cuit (3) monteren. 
  

1

2

3

4

 
Afb. 19: Aansluitflens draaien 
1 Aansluitflens aanvoer laadcir-

cuit 
3 Aansluiting retour laadcircuit 

2 Wartelmoer 4 Aansluiting aanvoer laadcir-
cuit 

  
Temperatuurvoeler monteren 
1. Ontluchter loskoppelen (1). 
2. Temperatuurvoeler plaatsen en vastschroeven (2). 
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1

2

 
Afb. 20: Temperatuurvoeler monteren 
  
Kabels leggen 
1. Elektrische kabels in het kabelkanaal leggen. 
  
Condensafvoer 
Voor de condensafvoer moet er een condensafvoerslang 
op de ontdooibak worden gemonteerd. De condensafvoer-
slang is in leveringstoestand in de koelaggregaatruimte 
opgeborgen. 
• De condensafvoerslang mag niet worden geknikt. 
• Slang naar beneden laten lopen. 
  
De doorvoer van de condensafvoerslang vindt plaats door 
de zijbekleding zie afb. 36, pag. 20. 
Gebruik bij onvoldoende helling een geschikte conden-
saatpomp. Bouwkundige omstandigheden in acht nemen.  
Voor montage van de condensaatpomp zie  hoofdstuk 
"Condensaatpomp", pag. 21. 
  
Luchtslangen leggen 
  

 
De geleiding van de aanzuiglucht naar het apparaat 
en de uitblaaslucht van het apparaat naar buiten 
gebeurt via luchtslangen. Die zijn zeer flexibel, ge-
isoleerd en hebben en zelfblussend vermogen. 

  
De luchtslang kan door het in elkaar draaien van de spira-
len worden verlengd. De overlapping moet ca. 30 cm be-
dragen. De totale slanglengte mag aan zowel de luchttoe-
voerzijde als de luchtafvoerzijde niet langer zijn dan 8 m. 
  
• Bouw niet meer dan bogen van 90° in. De radius van de 

bogen moet, met betrekking tot het midden van de 
slang, minstens 600 mm zijn. 

• Gebruik voor het op maat snijden een scherp mes. Snijd 
de draadspiraal met een zijsnijder in tweeën. 

• Luchtslang in afstanden van ca. 1 m bevestigen om 
doorhangen van de luchtslang te voorkomen 

• Uiteinden van de luchtslangen aan de ovale vorm van de 
aansluitflens van de afdekking en de slangaansluitplaten 
of wanddoorvoeren aanpassen. 

  

1. Buitenslang eerst naar boven schuiven. 
  

 
Afb. 21: Buitenslang omhoog schuiven 
  
2. Binnenslang tot de helft over de aansluitflens stropen. 
  

 
Afb. 22: Binnenslang over de aansluitflens plaatsen 
  
3. Binnenslang door het afplakken met het inbegrepen 

textieltape op de aansluitflens afdichten. 
  

 
Afb. 23: Binnenslang afdichten 
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4. Inbegrepen afdichtstrip om de aansluitflens leggen. 
  

 
Afb. 24: Afdichtstrip aanbrengen 
  
5. Buitenslang over de aansluitflens trekken. 
  

 
Afb. 25: Buitenslang omlaag trekken 
  
6. Slang met de inbegrepen ovale slangklem bevestigen 

en sluiten. 
  

 
Afb. 26: Slang bevestigen 
  
Muur isoleren 
Tussen de muur en de slangaansluitplaten of wanddoor-
voeren mag geen koudebrug ontstaan. Koudebruggen 
kunnen tot condensvorming in de muur leiden. 
1. Breng indien nodig geschikte isolatie aan tussen de 

muur en de slangaansluitplaten of wanddoorvoeren. 
  

 
ATTENTIE 
Let op mogelijk zware condensvorming 
Door hoge vochtigheid kan schade optreden 
• In goed geventileerde ruimten met een lage 

luchtvochtigheid opstellen. 
• In onverwarmde ruimten kan het gebruik van 

een warmtepomp meer luchtvochtigheid veroor-
zaken. 

  

5.2 Hydraulische aansluiting Sol-
visVaero en SolvisMax 

 
ATTENTIE 
Vreemde voorwerpen, bijv.  roest, zand of afdich-
tingsmateriaal kunnen de bedrijfsveiligheid van 
de warmtepomp negatief beïnvloeden. 
• Voor het aansluiten van de warmtepomp op de 

voedingsleidingen het leidingensysteem grondig 
doorspoelen. 

  
Laadcircuitleidingen op het voorraadvat aansluiten 
1. Aansluitleidingen van het laadcircuit op het voorraad-

vat naar boven door de rookgasopening of naar onde-
ren door de rookgasopening  voor de hydraulische lei-
dingen leiden. 

2. Aansluitschroefverbindingen op de aansluitleidingen 
monteren. 

3. Leidingen uit de accessoires altijd op de schroefdraad-
steunen (1“AG) op de laadflens van het reservoir mon-
teren (1 retour laadcircuit, 2 aanvoer laadcircuit) 

  

 
Afb. 27: Laadcircuitaansluitingen op de laadflens van het voorraadvat 
1 Retour laadcircuit 2 Aanvoer laadcircuit 
  
Laadstation aansluiten 
1. Laadstation met leidingklemmen in de buurt van het 

voorraadvat monteren. 
2. Voedingsleidingen van de warmtepomp aansluiten 

(1¼“ buitendraad). 
3. Aansluitleidingen van het voorraadvat op 1“ aanslui-

tingen schroeven. 
4. Besturingskabel van de pomp naar de aansluitbox 

leiden. 
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Afb. 28: Laadstation 
1 Naar de warmtepomp (1¼“) 
2 Van het voorraadvat (1“) 

 
  

 
Doorgaan met de montage, zie montagehand-
leiding van het reservoir (MAL-MAX-7). 

  

5.3 Elektrische aansluiting 
5.3.1 Algemene aanwijzingen 

 
GEVAAR 
Gevaar voor elektrische stroomstoot 
Gezondheidstechnische schade en mogelijk hart-
stilstaand mogelijk. 
• Installatie vóór werkzaamheden spanningsvrij 

schakelen en tegen onbedoeld opnieuw inscha-
kelen beveiligen. 

 
ATTENTIE 
Nationale of installatiespecifieke voorschriften 
Bepalingen en voorschriften kunnen per land be-
nevens ook regionaal verschillend zijn. 
• Voor een veilig en storingsvrij bedrijf dienen deze 

in acht genomen te worden en men dient zich er 
aan te houden. 

• Indien speciale bepalingen en voorschriften in 
het desbetreffende land niet geldig zijn, dan die-
nen deze door eigen, landspecifieke lokale bepa-
lingen en voorschriften te worden vervangen. 

 
WAARSCHUWING 
Bij ondeskundige aansluiting op de voedingsspan-
ning 
Gevaar door levensgevaarlijke spanning bij aanra-
ken 
• Alle werkzaamheden aan het net mogen uitslui-

tend door geautoriseerd vakpersoneel worden 
uitgevoerd. 

• Naleving van de desbetreffende voorschriften, in 
het bijzonder van de DIN VDE 0100 / IEC 60364 
(opbouwen van laagspanningsinstallaties), de 
voorschriften ter voorkoming van ongevallen en 
de richtlijnen van de verantwoordelijke energie-
bedrijven. 

• Voor het aansluiten dienen de stroomsoort en 
netspanning met het typeplaatje van het toestel 
vergeleken te worden. 

• De minimale doorsnede van alle aansluitkabels is 
in overeenstemming met de vermogensopname 
van het toestel te bepalen en te voorzien. 

• Het toestel uitsluitend met inachtneming van de 
voorgeschreven veiligheidsmaatregelen en de 
aanwijzingen binnen deze handleiding in bedrijf 
hebben. 

• De installatie is in de locale potentiaalvereffening 
met inachtneming van de minimale doorsneden 
te betrekken. 

• Bij een meerfasen netaansluiting op de juiste 
fasepositie van het net letten. 

 
ATTENTIE 
Elektromagnetische invloeden voorkomen 
Storing of uitval van de verwarmingsinstallatie 
mogelijk. 
• Elektrostatische ontladingen voorkomen. 
• Sterke elektrische velden zoals bijv. het gebruik 

van een mobiele telefoon in de buurt van de 
verwarmingsinstallatie voorkomen (kan zelfs tot 
vernieling van gevoelige, elektronische onderde-
len leiden). 

 
ATTENTIE 
Criterea voor het leggen van kabels. 
Storing of uitval van het verwarmingsinstallatie 
mogelijk. 
• Controleer of alle kabel- en stekkerverbindingen 

correct zijn aangesloten.  
• De bus- en voelerkabels gescheiden van leidin-

gen met meer dan 50 V leggen, teneinde een 
elektromagnetische beïnvloeding van de regelaar 
te voorkomen. 

• Regelapparatuur niet direct naast schakelkasten 
of elektrische apparatuur monteren, 

• De elektrische leidingen mag niet aanraken geen 
hete delen. 

• Alle leidingen/kabels naar mogelijkheid in een 
kabelgoot leggen en eventueel van trekontlasting 
voorzien. 
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ATTENTIE 
Criteria voor de lengte van kabels 
Storing of uitval van de verwarmingsinstallatie 
mogelijk. 
• De totale kabelweerstand voor de sensorkabel 

mag niet meer bedragen dan 2,5 ohm. Dit komt 
bij kabels met een doorsnede van 0,25 mm² 
overeen met een lengte van max. 5 m. 

• Bij doorsnedes van 0,5 of 0,75 mm² bedraagt de 
maximale lengte van de kabels 15 c.q. 50 m. 

• Sensorkabels voor temperatuursensoren mogen 
niet onnodig lang zijn. Bij erg lange kabels kan 
een sensorcorrectie worden uitgevoerd teneinde 
de systematische afwijkingsfouten te minimalise-
ren. 

• De sensorkabel voor de flowmeter mag niet 
langer zijn dan 10 m. 

 
ATTENTIE 
Klimaattechnische omgevingsvoorwaarden in acht 
nemen 
Storing van de verwarmingsinstallatie mogelijk. 
• Omgevingstemperaturen buiten het toelaatbare 

bereik van 5 °C tot +50 °C voorkomen. 
• Condensatie door dauwvorming en overschrijden 

van de relatieve luchtvochtigheid van 75% in het 
jaargemiddelde (kortstondig 95%) voorkomen. 

  

5.3.2 Aansluiting SolvisVaero 
SolvisVaero aansluiten 
1. Elektrische aansluitleidingen en voelerleidingen door 

aparate lege buizen van het huis naar de warmtepomp 
leiden. 

2. Besturingskabel volgens stroomloopschema met kabel 
10 x 1,0 mm² aansluiten en daarbij de aansluiting 
„BHZ“ vrij laten (9 aders van 10 gebruiken).  

  

 
Afb. 29: Printplaat besturingskabel 
  
3. De voedingsspanning L voor SC-2 en de door het ener-

giebedrijf geschakelde fase L’ (blokkeertijd) via dezelf-
de differentieelschakelaar leiden; beide fasen hebben 
in de aansluitbox een gemeenschappelijke nulleiding. 

4. Als het energiebedrijf geen blokkeertijd handhaaft, 
moeten L en L’ worden overbrugd. 

  

 
Er moet op gelet worden dat L en L’ gelijkfasig zijn. 

  
Aansluitbox monteren en van bedrading voorzien 
1. Aansluitbox in het huis, in de buurt van de SolvisMax 

en het laadstation aan de wand monteren. De aan-
sluitbox ligt klaar om aan te sluiten in de doos met ac-
cessoires (lengte aansluitkabel = 5 m). 

2. De aansluitbox openen en de kabel volgens het schema 
in de bijlage (zie afb. 30, pag. 18) aansluiten. 
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  SVA-XX-XX

RSE ( EVU-L’)

SL

blge br

LWK-ST-2500PE N L

we br bl we br

AB-SW-LW

N
L

PE

Reset
DHC 2
WP-on
DHC 1
Abtau.

Stör.
Sperr.

AB 
(P1)

AB
(P5)

AB
(P2)

AB
(P5)

AB
(P5)

AB
(P5)

AB 
(P1)

AP

Wag.

SW-LW

 
Afb. 30: Bedradingsschema voor SolvisVaero aansluitbox 
AP naar de aansluitkaarten PE Randaarde 
bl blauw Stor. Storing 
br bruin Blokk. blokkeertijd, EVU-L' van de RSE 
ge geel BHZ blijft vrij 
we wit DHC elektrische bijverwarming 
L Fase SL besturingskabel 10 x 1 mm² 
N Nulleiding EVU energiebedrijf 
RSE ronde ontvanger Wag. Wago-klem 
  

5.3.3 Instelling van de laadpomp 
Begrenzing van de laadpomp instellen 
Voor een probleemloze werking van de warmtepomp 
moeten de maximale en minimale volumestroom wor-
den ingesteld. 
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1. Laadpomp inschakelen („Installateur menu“ --> „Uit-
gang“ --> „Overige“ --> „Analoge uitgang“ --> „O-1 
laadpomp WP“, „Type“ --> „Hand“ op „10 V“ zetten).  

2. Menger op de handmatige modus zetten door de knop 
in te drukken en de lus tegelijkertijd aan de zijkant in 
de groef te drukken. 

  

 
Afb. 31: Handmatige modus vergrendelen 
  
3. Flow op de menger op de maximale en minimale 

waarde instellen en met de schroeven fixeren. Daarbij 
de volumestroom op de warmtemeter aflezen. 

Het afleespunt is de onderste kant van de cilinder, zie 
afb. 32 (1). 
  

Q
.

Vmax

.

Vmin

.

Vmin

.
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8 

23

20

17 
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.

42

33

25

[l/min]

1

 
Afb. 32: Flow instellen 
1 Afleespunt voor flow 
Q Nominaal warmtevermogen 
Vmax Maximale volumestroom 
Vmin Minimale volumestroom 
  

4. De handmatige modus op de menger weer opheffen 
(knop indrukken om de vergrendeling op te heffen). 

5. Laadpomp (uitgang O-1) op „Auto“ zetten. 
  

5.3.4 Afsluiten van de aansluitwerk-
zaamheden 

Aansluitbox sluiten 
1. Aansluitbox sluiten 
  
Aansluitkast sluiten 
1. Aansluitkast sluiten 
  

 
Doorgaan met de montage, zie montagehand-
leiding van het reservoir (MAL-MAX-7). 

  

5.4 Eindmontage 
5.4.1 Bemanteling SolvisVaero 
Buitenopstelling 
Bemanteling buitenopstelling monteren 
1. Afdekking op het apparaat plaatsen. De afkanting van 

het apparaatdeksel moet zich aan de zijde van de scha-
kelkast bevinden. 

2. Afdekking met twee schroeven fixeren. 
3. Zijwanden, voorwand en achterwand in de haken van 

het basisapparaat hangen en van onderen met telkens 
één schroef fixeren. 

  

1

1

2

3

4
 

Afb. 33: Bemantelingsonderdelen (afbeelding lijkend op) 
1 Zijwand 3 Voorwand 
2 Afdekking 4 Achterwand 
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1

4

2

3

 
Afb. 34: Bemanteling aanbrengen (afbeelding lijkend op) 
1 Afkanting 3 Typeplaatje 
2 Schakelkast 4 bout 
  

 
ATTENTIE 
Voorkom openingen in het apparaat 
Anders is beschadiging door kleine dieren (bijvoor-
beeld muizen) mogelijk. 
• Dicht alle openingen in het onderste deel van het 

apparaat af. 
  
Binnenopstelling 
Apparaat afdichten 
Voordat de bemantelingsonderdelen worden gemonteerd, 
moet het apparaat door het aanbrengen van folies worden 
afgedicht om onder alle bedrijfsomstandigheden condens-
vorming te voorkomen. De folies zijn bij de bemantelings-
onderdelen inbegrepen. 
  

1. Gaten onder in het frame op de rechter en linker zijde 
met textieltape afplakken. Textieltape is bij het toebe-
horen „Geïsoleerde luchtslang“ inbegrepen. 

2. Alleen SolvisVaero AL: Achterste zijdelen (1) verwijde-
ren. 

  

1

 
Afb. 35: Gaten afplakken 

Uitsparing „Doorvoer condensafvoer“ 
Condensafvoerslang naar links of rechts door de uitspa-
ring „Doorvoer condensafvoer“ uit het apparaat laten 
lopen. 
 Doorvoer voorbereiden 
1. Uitsparing „Doorvoer condensafvoer“ met een tang uit 

de linker zijwand breken. 
2. Slang pas bij de montage van de bemantelingsonderde-

len naar buiten laten lopen. 
  

 
Afb. 36: Uitsparing „Doorvoer condensafvoer“  
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Bemantelingsonderdelen monteren 
  
1. Zijwanden, voorwand en achterwand in de haken van 

het basisapparaat hangen en van onderen met telkens 
één schroef fixeren. 

2. Condensslang doorvoeren en condensaat naar een 
afvoer leiden. 

3. Inbegrepen typeplaatje op een goed zichtbare plaats 
op een behuizingswand van het apparaat plakken. 

  

1

1

2
3

4  
Afb. 37: Bemantelingsonderdelen SolvisVaero I 
  
1 Zijwand 3 Voorwand 
2 Afdekking 4 Achterwand 
  

5.4.2 Condensaatpomp 
De condenspomp aansluiten 
Afhankelijk van de bouwkundige omstandigheden kan bij 
de binnenopstelling een condensaatpomp nodig zijn. 
Deze moet apart worden besteld. 
1. Monteren van de pomp volgens de meegeleverde 

handleiding naast de warmtepomp (vergl. afb. 12, 
pag. 10) en hydraulisch en elektrisch aansluiten. 

  

 
Afb. 38: Condenspomp 
1 Netkabel 3 Terugstroombeveiliging 
2 Opening voor toevoer condens 4 Persslang 
  

 
ATTENTIE 
Let op mogelijk zware condensvorming 
Door hoge vochtigheid kan schade optreden 
• In goed geventileerde ruimten met een lage 

luchtvochtigheid opstellen. 
• In onverwarmde ruimten kan het gebruik van 

een warmtepomp meer luchtvochtigheid veroor-
zaken. 
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6 Inbedrijfstellen 
6.1 Voorwaarden 

 
ATTENTIE 
Voor het inschakelen op het volgende letten 
• Voor het inschakelen van de SolvisControl met 

de hoofdschakelaar, moet de voeding voor de 
warmtepomp en de verwarmingsstaaf op de ze-
keringenkast worden onderbroken. Daardoor 
wordt schade aan de compressor en de verwar-
mingsstaaf voorkomen. 

• Voer de inbedrijfstelling van het warmtepomp-
aggregaat op zijn vroegst 2 uur na montage en 
aansluiting door, zodat het koelmiddel kan be-
zinken. 

  
Voorwaarden controleren 
1. Controleer of de snelontluchter op de warmtepomp 

geopend is. 
2. Controleer de juiste spanningsaansluiting op de aan-

sluitkast (zekeringen warmtepompaggregaat en elek-
trische bijverwarming UIT). 

  

6.2 Voorbereidingen 
Controleer de schuifschakelaars 
Door het warmtepompaggregaat op de bedrijfsmodus 
„Silentmode“ te zetten, wordt het stiller. Verwarmings-
vermogen en vermogenscoëfficiënt dalen dan met 10 %. 
1. Controleer of het warmtepompaggregaat spanningsvrij 

is. 
2. De schakelkast aan de rechter zijde van het warmte-

pompaggregaat openen. 
De schuifschakelaars bevinden zich op de plaat. 
3. Controleer de instellingen overeenkomstig de afbeel-

dingen. 
  

BA

BA

1

2

3

4

 
Afb. 39: Plaat warmtepompbesturing 

1 LED-serie 
2 Schuifschakelaar „WP-type“ 
3 Reset-knop 
4 Schuifschakelaar „BA“ (normaal bedrijf) 

 
  
4. Indien nodig de bedrijfsmodus op de schuifschakelaar 

(4) overeenkomstig afb. 40, blz. 22 instellen. 
  

A B

BA BA

 
Afb. 40: Schuifschakelaar „BA“ 
A Normaal bedrijf 
B Silentmode 
  

6.3 Inbedrijfstelling warmtepom-
paggregaat 

Verwarmingsinstallatie inschakelen 
1. De SolvisControl met de hoofdschakelaar uitschakelen. 
2. De stroomtoevoer voor de warmtepomp en de ver-

warmingsstaaf op de zekeringenkast inschakelen (zeke-
ringen erin schroeven). 

3. De SolvisControl met de hoofdschakelaar inschakelen. 
(De installatie begint met het normale bedrijf). 

  

 
De actuele voelerwaarden worden op de SolvisCon-
trol in het venster "Installatiestatus" afgelezen. 

  

 
Bij het inbedrijfstellen van de installatie moet het 
bij de installatie-ordnermeegeleverde inbedrijfstel-
lingsprotocol geheel ingevuld en bij de installatie 
bewaard worden. 
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7 Onderhoud 
7.1 Algemeen onderhoud 

 
Beschrijving van het onderhoud zie hoofdstuk 
„Onderhoud“ in de montagehandleiding (MAL-MAX-
7). 

  

7.2 Onderhoud warmtepomp 
Het warmtepompaggregaat werkt volautomatisch en hoeft 
niet onderhouden te worden. Desondanks moeten er elk 
jaar een paar controle- en reinigingswerkzaamheden wor-
den uitgevoerd. 
  
Het ventilatierooster en de verdamperlamellen die na het 
wegnemen van de zijwand aan de condensorzijde toegan-
kelijk zijn, moeten af en toe vrijgemaakt worden van bla-
deren en ander vuil. 
De werking van de condensafvoer controleren en indien 
nodig vervuiling verwijderen. 
  

 
VOORZICHTIG 
Gevaar voor letsel door rotatie van de ventilator 
• Apparaat van de voeding loskoppelen voordat de 

bemanteling aan de ventilatorzijde wordt verwij-
derd. 

 
ATTENTIE 
Voor het onderhoud van de warmtepomp moet 
met het volgende rekening worden gehouden 
• Het onderhoud aan het warmtepompaggregaat 

vereist een onberispelijke luchtaanvoer. 
• De geldende voorschriften ter voorkoming van 

ongevallen en veiligheidsbepalingen moeten 
worden aangehouden. 

• Onderhoudswerkzaamheden resp. metingen aan 
het koelcircuit van het warmtepompaggregaat 
mogen alleen door geautoriseerde koelspecialis-
ten worden uitgevoerd. 

• Het warmtepompaggregaat mag alleen met 
koelmiddel R407c worden gebruikt. 

• Sommige werkzaamheden zijn alleen mogelijk bij 
een draaiend warmtepompaggregaat. 

  
Meer aanwijzingen over het verhelpen van problemen, 
zie hoofdstuk „Oplossingen voor problemen“, blz.24 
  
Warmtepompaggregaat inschakelen 
Voor onderhoudsdoeleinden kan de warmtepomp via de 
SolvisControl worden ingeschakeld. 
1. Inschakelen van de warmtepomp. 
  

 
Zie hoofdstuk „Inschakelen van de warmtegene-
rator voor onderhoudsdoeleinden“ in de bedienings-
instructies (BAL-SVA-7-I). 

  

Onderhoud uitvoeren 
1. Onderhoud uitvoeren en het onderhoudsprotocol 

invullen. 
  

 
zie SolvisVaero -  Onderhoudsprotocol (PTK-SVA-
7-WA). 

  

7.3 Onderhoud van de zonnein-
stallatie 

 
Beschrijving van het onderhoud zie hoofdstuk 
„Onderhoud“ in de montagehandleiding (MAL-MAX-
7). 
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8 Oplossingen voor problemen 

 
In geval van onlogisch regelgedrag de installatie 
opnieuw initialiseren door haar met de hoofdscha-
kelaar uit- en weer in te schakelen.  

  

 
Overige storingstabellen m.b.t. ruimteverwarming 
in het hoofdstuk „Problemen met verwarming 
en warmwater“ in de bedieningsinstructies BAL-
SVA-7-I. 

  
  
 
Storingen aan het warmtepompaggregaat 
Symptoom Mogelijke oorzaak Commentaar/verhelpen 

Compressor "start" niet of verhoogd 
geluidsniveau bij de compressor 

Fasenvolgorde in de aansluitkast verwisseld Fasenvolgorde op de klemmenstrook WP wisselen 
Stekker op de uitgang A12 van de netprintplaat niet 
aangesloten 

Controleren of de stekker op de uitgang (A12) correct is 
aangesloten 

Een fase uitgevallen Zekeringen op de meterkast controleren of contact opne-
men met de betreffende energieleverancier 

Blokkeertijd van het energiebedrijf is actief Wachten tot de blokkeertijd is afgelopen 

Luid sissen hoorbaar bij de expansie-
klep 

Te weinig koelmiddel in het koelcircuit 

Neem contact op met de SOLVIS klantenservice 
Geen onderkoeling van het koelmiddel 
Defecte expansieklep 

Bevroren drukregelaar of bevroren 
expansieklep 

Te weinig koelmiddel in het koelcircuit 

Luchttoevoer gestoord. Rooster en/of verdamperlamellen controleren en indien 
nodig reinigen. 

 
  
Geïntegreerde warmtepompbesturing 
In de schakelkast bevinden zich op de plaat van de geïnte-
greerde warmtepompbesturing een serie lichtdiodescha-
kelkast en een reset-knop. 
  
Reset-knop 
Als de geïntegreerde warmtepompbesturing verkeerd 
geïnitialiseerd is, kan de besturing met de reset-knop wor-
den gereset. Daarnaast kan de uitgang A14 in de Solvis-
Control gedurende ca. 10 s worden ingeschakeld en ver-
volgens weer op „Auto“ worden gezet. 
  

BA

1

2

 
Afb. 41: Plaat van de geïntegreerde warmtepompbesturing 
1 Serie lichtdioden 
2 Reset-knop 
  

Signalen van de serie lichtdioden 
LED Weergave Betekenis Verhelpen 

Rode LED (links) 

knippert Warmtepompstoring: Het apparaat wordt uitgeschakeld en wordt 
na de afgelopen stilstandtijd opnieuw gestart. 

Foutmelding in het display van de Solvis-
Control observeren. Voor het verhelpen 
van fouten, zie hoofdstuk „Fouten verhel-
pen“ in de bedieningsinstructies (BAL-SVA-
7-I). 

permanent 
aan 

Warmtepompstoring: Er zijn vijf storingen binnen twee uur com-
pressorlooptijd opgetreden. Het apparaat wordt uitgeschakeld en 
moet worden gereset. 

Groene LED (midden) 
knippert Het apparaat initialiseert de verbinding met de SolvisControl. 

Geen actie nodig permanent 
aan De verbinding met de SolvisControl werd tot stand gebracht. 

Groene LED (rechts) Geen functie. 
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9 Technische gegevens 
9.1 Warmtepomp 
Afmetingen SolvisVaero 

800

11
98

1240

828 1271

 
Afb. 42: SolvisVaero AL, afmetingen in mm 
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Afb. 43: SolvisVaero AS, afmetingen in mm 
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Afb. 44: SolvisVaero I, afmetingen in mm 
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Algemene technische gegevens SolvisVaero 
Omschrijving SolvisVaero I SolvisVaero AL SolvisVaero AS 

Varianten Binnenopstelling Buitenopstelling, 
vermogenscoëfficiënt verbeterd 

Buitenopstelling, 
geruisarm 

Afmetingen 
Aggregaat h x b x d 1116 x 784 x 1182 mm 
Hoogte 1192 mm 1198 mm 1434 mm 
Breedte 800 mm 828 mm 1280 mm 
Diepte 1240 mm 1271 mm 1240 mm 
Uitvoering 
Condensormateriaal 1.4401/Cu 
Vorst-/bevriezingsbeveiliging Ja 
Vermogensopname noodverwarming 8,8 kW 
Aansluiting aanvoer-/retour G 1 ¼ buitendraad, vlakdichtend 
Toepassingsgrenzen 
Warmtebron min. -20 °C 
Warmtebron max. 40 °C 
Verwarmingszijde min. 15 °C 
Verwarmingszijde max. 60 °C 
Elektrische gegevens 
Beschermingsklasse IP41B 
Frequentie 50 Hz 
Aanloopstroom <30 A 
Bescherming compressor 1 x 3-polig C 16 A 
Bescherming noodverwarming 3 x B 16 A 
Bescherming besturing 1 x B 16 A 
Fasen compressor 3/N/PE 
Fasen noodverwarming 3/N/PE 
Fasen besturing 1/N/PE 
Nominale spanning noodverwarming 400 V 

 
  
 SolvisVaero 8 kW SolvisVaero 11 kW SolvisVaero 15 kW 
Gewicht aggregaat 210 kg 220 kg 225 kg 
Totaalgewicht SolvisVaero I 220 kg 230 kg 235 kg 
Totaalgewicht SolvisVaero AL 220 kg 230 kg 235 kg 
Totaalgewicht SolvisVaero AS 240 kg 250 kg 255 kg 
Koelmiddel /GWP* R407c/1774 
Vulhoeveelheid koelmiddel/CO2-
equivalent 3 kg/5,322 t 3,2 kg/5,677 t 3,2 kg/5,677 t 

Volumestroom aan de warmtebron-
zijde 3500 m3/h 3500 m3/h 3500 m3/h 

Toepassingsgrens: volumestroom 
aan de verwarmingszijde 1,5 m3/h 2 m3/h 2,8 m3/h 

Toepassingsgrens: volumestroom 
verwarming min. 1 m3/h 1,2 m3/h 1,4 m3/h 

Totaal beschikbaar extern drukver-
schil (samenpersing) 1 hPA 1 hPa 1 hPa 

Beschikbaar extern drukverschil 
aanzuigkant max. 0,8 hPA 0,8 hPa 0,8 hPa 

Intern drukverschil 70 hPA 110 hPa 200 hPa 
*) GWP = Global Warming Potential (GWP100), CO2-equivalent in 100 jaar in [kg CO2 per 1 kg R407c]. 
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Gegevens over geluid 
Geluidgegevens SolvisVaero I SolvisVaero AL SolvisVaero AS 

Alle gegevens in dB(A)  Silent Mode  Silent Mode  Silent Mode 

Geluidsvermogensniveau buiten 62 
binnen 56 

buiten 59 
binnen 53 

74 69 65 62 

Geluiddrukniveauin 1 m af-
stand, open terrein 

54 51 66 61 57 54 

 Geluiddrukniveau 5 m af-
stand, open terrein 

40 37 52 47 43 40 

Geluiddrukniveau 10 m af-
stand, open terrein 

34 31 46 41 37 34 

 
  
Vermogensgegevens van de SolvisVaero I en AS conform DIN EN 14511-2 en 3 

Buitentem-
peratuur 

Warmwateraanvoer = 35 °C Warmwateraanvoer = 45 °C Warmwateraanvoer = 55 °C 
Verwar-

mingsver-
mogen 

Opgenomen 
vermogen 

Vermogens-
coëfficiënt 

Verwar-
mingsver-

mogen 

Opgenomen 
vermogen 

Vermogens-
coëfficiënt 

Verwar-
mingsver-

mogen 

Opgenomen 
vermogen 

Vermogens-
coëfficiënt 

[kW] [kW] [-] [kW] [kW] [-] [kW] [kW] [-] 
SolvisVaero 8 kW 

-7 C 6,8 2,1 3,2 6,9 2,6 2,7 7,2 3,1 2,3 
2 C 8,1 2,2 3,8 8,0 2,5 3,2 8,0 3,0 2,7 

10 C 9,5 2,1 4,5 9,1 2,4 3,8 8,9 2,8 3,2 
SolvisVaero 11 kW 

-7 C 9,7 3,0 3,3 10,0 3,6 2,8 10,4 4,5 2,3 
2 C 11,3 3,0 3,7 11,6 3,8 3,1 11,7 4,6 2,5 

10 C 13,4 2,9 4,6 12,9 3,5 3,7 12,4 4,2 2,9 
SolvisVaero 15 kW 

-7 C 13,2 4,2 3,1 13,7 5,2 2,7 14,1 6,2 2,3 
2 C 15,7 4,4 3,6 16,1 5,3 3,0 16,3 6,5 2,5 

10 C 18,5 4,2 4,4 18,1 4,9 3,7 17,6 5,7 3,1 
 

Vermogensgegevens van de SolvisVaero AL conform DIN EN 14511-2 en 3 

Buitentem-
peratuur 

Warmwateraanvoer = 35 °C Warmwateraanvoer = 45 °C Warmwateraanvoer = 55 °C 
Verwar-

mingsver-
mogen 

Opgenomen 
vermogen 

Vermogens-
coëfficiënt 

Verwar-
mingsver-

mogen 

Opgenomen 
vermogen 

Vermogens-
coëfficiënt 

Verwar-
mingsver-

mogen 

Opgenomen 
vermogen 

Vermogens-
coëfficiënt 

[kW] [kW] [-] [kW] [kW] [-] [kW] [kW] [-] 
SolvisVaero 8 kW 

-7 C 6,8 2,1 3,2 7,0 2,6 2,7 7,2 3,1 2,3 
2 C 8,0 2,1 3,7 7,9 2,5 3,2 7,9 3,0 2,7 

10 C 9,3 2,2 4,3 8,9 2,4 3,7 8,7 2,9 3,0 
SolvisVaero 11 kW 

-7 C 9,3 2,9 3,2 9,6 3,6 2,7 10,0 4,4 2,3 
2 C 11,5 3,0 3,9 11,8 3,7 3,2 11,9 4,5 2,6 

10 C 13,7 2,8 4,8 13,2 3,4 3,9 12,6 4,1 3,1 
SolvisVaero 15 kW 

-7 C 12,7 4,1 3,1 13,2 4,9 2,7 13,6 5,9 2,3 
2 C 15,4 4,2 3,7 15,7 5,1 3,1 16,0 6,2 2,6 

10 C 18,5 4,1 4,6 18,1 4,7 3,8 17,6 5,5 3,2 
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Afb. 45: Diagram “Vermogensgegevens van de SolvisVaero” 
1 SolvisVaero 15 kW, verwarmingsaanvoer 35 °C A Warmtepomp te groot 
2 SolvisVaero 15 kW, verwarmingsaanvoer 60 °C B Warmtepomp te klein 
3 SolvisVaero 11 kW, verwarmingsaanvoer 35 °C BVopt. Optimaal bereik van het bivalentiepunt 
4 SolvisVaero 11 kW, verwarmingsaanvoer 60 °C X Luchttoevoertemperatuur [°C] 
5 SolvisVaero 11 kW, verwarmingsaanvoer 60 °C Y Verwarmingsvermogen [kW] 
6 SolvisVaero 11 kW, verwarmingsaanvoer 60 °C   
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9.2 Voorraadvat 
Technische gegevens SolvisMax 
Omschrijving Afk. Eenheid 757 957 
Nominaal volume  [l] 750 950 
daadwerkelijk volume  [l] 718 909 
Indeling boiler 

Beschikbaarheid (volume) warmwater  [l] 171 82/212/301 vastgelegd 
via sensorpositionering 

Buffervolume verwarmingsinstallatie  [l] 34 34 
Buffervolume zonne-energiesysteem  [l] 512 793/663/574 
Reservoir 
Materiaal reservoir  – S235JR, buitenzijde in primer, binnenzijde blank 
Aansluiting aanvoer-/retourleiding verwarming  – Leiding 28 mm 
Aansluiting tapwater koud/warm  – Leiding 28 mm 
Toepassingsgrenzen 
Maximale werkdruk  [bar] 3 
Maximale bedrijfstemperatuur  [˚C] 95 
Maximale volumestroom aanvoer-/retourleiding verwarming  [m³/h] 2 
Afmetingen 
maximale breedte (incl. isolatie) D [mm] 1020 
maximale diepte T [mm] 1550 
maximale hoogte H [mm] 1920 2300 
Diagonale maat zonder isolatie k [mm] 1760 2140 
Diameter zonder isolatie d [mm] 790 
Hoogte van de aansluitingen van de rookgasafvoer A [mm] 1569 
Midden rookgasbocht tot aan achterkant isolatie U [mm] 1210 
Minimale afstand aan de voorkant  [mm] 500 
Minimale afstand zijkant/achter  [mm] 300 
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Afmetingen van het systeem 
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Afb. 46: Vooraanzicht 
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Afb. 47: Bovenaanzicht 
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Afb. 48: Zijaanzicht 
  

 
Afb. 49: Diagonale maat 
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9.3 Warmwatergroep 
Technische gegevens warmwatergroepen 
Omschrijving Eenheid WWS-24  WWS-36  
Tapdebiet 
TWK/TWW/aanvoer = 10/48/60 ˚C  [l/min]  21  31  
TWK/TWW/aanvoer = 10/48/65 ˚C [l/min] 24 36 
TWK/TWW/aanvoer = 10/55/65 ˚C  [l/min]  18  22  
TWK/TWW/aanvoer = 10/55/70 ˚C  [l/min]  - 32  
TWK/TWW/aanvoer = 10/60/65 ˚C  [l/min]  14  21  
TWK/TWW/aanvoer = 10/60/70 ˚C  [l/min]  - 26  
Toepassingsgrenzen 
maximale bedrijfstemperatuur  [˚C]  95  
maximale bedrijfsdruk (tapwaterzijde)  [bar]  10  
Omgevingstemperatuur  [˚C]  50  
Pomp 
Merk / type  Merk / type  Wilo Yonos-PARA RS 15/7.0  
min. aanvoerdruk (verwarmingszijde)  [mWS]  0,5  
Vermogensopname  [W]  3-45  
Stroomverbruik  [A]  0,03-0,44  
Energie-efficiëntie-index  EEI  ≤ 0,20  
Platenwarmtewisselaar 
Merk / type   Danfoss XB06H+-1-30  Danfoss XB06H+-1-50  
Aantal platen   30  50  
Inhoud per zijde  [liter]  0,4  0,6  
Ontlaadvermogen 
primair 65/19 ˚C en secundair 10/48 ˚C  [kW]  64  95  

 
  

9.4 Systeemregelaar SolvisControl 
Aansluiting, component, functie Eigenschappen, waarden 
Netspanning 230 V~ / 50 – 60 Hz 
Fijnzekering M 6,3 A / 230 V~ | T 1,0 A / 230 V~ 
Omgevingstemperatuur 0 – 50°C 
Nominale stroombelasting Relaisuitgangen max. ieder 230 V~ / 3 A, som van de stroomwaarden niet hoger dan 6,3 A 
Opgenomen vermogen ca. 5 W (in sluimerbedrijf, zonder pompen) 
Klokfunctie zonder stroomvoorziening 1 – 2 dagen zonder voeding mogelijk 
Beschermingsgraad behuizing IP 30 
Sensortype temperatuursensoren KTY 2 kOhm (m.u.v. zonnecircuitaanvoer en -retour, collectorvoeler: Pt 1000) 
Sensortype flowmeter met reed-contact (S17 en S18) 
Temperatuurweergave –35 tot + 250°C 
Weergavenauwkeurigheid 0,1 K 
Meetnauwkeurigheid ± 1 K in het bereik 0 – 100°C 
Weergave „==] [==“ Sensor niet aangesloten, sensor- of kabelbreuk 
Weergave ”==X==” Sensorkortsluiting 
Toerentalregeling PWM O-1, SP1 en SP2: PWM of 0-10V; warmwater- (WW) en laadpomp (LP): PWM 
Schakeluitgang 230 V~ A1 tot A13: 230 V~, A14 en ALARM: potentiaalvrij contact  
Analoge uitgang 0 – 10 V = O-1, zonnec.pomp 1 (SP1) en zonnec.pomp 2 (SP2) 
Alarmuitgang* potentiaalvrij contact 
Blokkeerbeveiliging** Groepspompen (vrij te selecteren voor A1 - A14, fabrieksinstelling Uit) 

* Alarmuitgang schakelt alleen indien het akoestisch signaal werd geactiveerd en door een storing in werking wordt gezet. 
** Blokkeerbeveiliging: de groepspompen kunnen individueel en zodanig op de SolvisControl worden ingesteld dat deze op bepaalde dagen gedurende een 
in te stellen tijd in werking zijn. Tijdstip en duur kunnen worden gewijzigd. 
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9.5 Zonnewarmte-overdrachtsgroep 
Technische gegevens zonnewarmte-overdrachtsgroep 
Omschrijving Eenheid SUES-Max  
max. aanbevolen collectoroppervlak  [m²]  5-20  
Nominale flow  [l/(h*m²)]  10-25  
Primair circuit   
Flowmeter  [l/min]  0,5-15  
Druksensor  [bar]  0-6  
max. bedrijfstemperatuur  [˚C]  120  
Overdrukventiel  [bar]  6  
Aansluiting  mm  12/15  
Primaire pomp   
Merk / type   Wilo Yonos-PARA ST 15/13.5  
Bedrijfstemperatuur  [˚C]  0-110  
Omgevingstemperatuur  [˚C]  50  
Drukniveau   PN10  
minimale aanvoerdruk  [mWS]  0,5  
Vermogensopname  [W]  3-76  
Stroomverbruik  [A]  0,028-0,7  
Energie-efficiëntie-index  EEI  <0,21  
Platenwarmtewisselaar   
Merk / type   Danfoss XB05M-1-30  
Aantal platen   30  
Inhoud per zijde  [liter]  0,3  
Vermogen    
primair 75/60 ˚C en secundair 55/70 ˚C   14 kW  
primair 65/33 ˚C en secundair 25/60 ˚C   7 kW  
Secundair circuit   
Flowmeter   VSG-SÜS  
max. bedrijfstemperatuur  [˚C]  95  
Overdrukventiel  [bar]  4  
Secundaire pomp   
Merk / type   Grundfos UPM3 15-40  
Bedrijfstemperatuur  [˚C]  0-95  
Omgevingstemperatuur  [˚C]  50  
Drukniveau   PN10  
minimale aanvoerdruk  [mWS]  0,5  
Vermogensopname  [W]  2-25  
Stroomverbruik  [A]  0,04-0,3  
Energie-efficiëntie-index  EEI  <0,20  
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