
DURA-V10
DURA-V15
DURA-V20

DURA-V11i
DURA-V15i
DURA-V20i

Korte handleiding

V / Vi
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Inhoud doos

Handleiding

Warmtepomp Dura V of ViVerbindingsklemmen

Winterzeil
Afvoerleiding (Condensflux)

EENHEID DURA-V10 DURA-V15 DURA-V20
Koelmiddel R32

Gewicht koelmiddel Zie handleiding

EENHEID DURA-V11i DURA-V15i DURA-V20i
Koelmiddel R32

Gewicht koelmiddel Zie handleiding

1.1 Gewicht koelmiddel Dura V

1. Specificaties

1.2 Gewicht koelmiddel Dura Vi
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Zet de warmtepomp op een platte, stevige ondergrond. Het kantelen van de warmtepomp tot een maximum 
van 3° is toegestaan. Installeer dempingsblokken om vibraties en lawaai te voorkomen.

Het toevoegen van alle waterbehandelingen aan het zwembadwater dient stroomafwaarts van de 
warmtepomp plaats te vinden (2).

Het is normaal dat er condenswater uit de warmtepomp komt. Dit is geen lekkage of defect aan het apparaat. 
Wanneer de luchtvochtigheid erg hoog is, kunnen er meerdere liters aan condenswater per dag worden 
geproduceerd.

Houd de warmtepomp altijd rechtop. Indien het apparaat gekanteld is geweest, wacht dan 24 uur voor u de 
warmtepomp opstart.

Het wordt aanbevolen om een bypass te installeren voor eenvoudig onderhoud.

2. De warmtepomp klaarmaken voor gebruik
2.1 Typische opstelling
De fabriek levert de warmtepomp, condensflux, aansluitingenset en winterhoes. Andere 
onderdelen, waaronder een reserve-bypass, moeten door de gebruiker of installateur worden 
geleverd. De warmtepomp mag zich maximaal 7,5m (1) van het zwembad bevinden. Hoe groter 
de afstand van het zwembad, hoe groter het warmteverlies in de leidingen. 

Klep

Watertoevoer

WateruitlaatUitlaatklep

Inlaatklep

Bypassklep

Filter

Waterinlaat Waterpomp

Zwembad

Waterbehandeling (2)

Warmtepomp
Max. 7,5 meter (1)

2.2 Obstakelvrije ruimte
De ruimte rond de warmtepomp moet vrij zijn van alle objecten om te zorgen dat er voldoende 
frisse lucht langs de verdamper kan stromen. Blokkeer de ventilator niet. 

uitblaas: 
3000mm

luchtinlaat:
500mm

aansluitdeel: 
1000mm

luchtinlaat: 
500mm

luchtinlaat:
500mm
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2.3 Elektrische bedrading
Sluit de elektrische bedrading aan volgens de volgende stappen.

Stap 1: verwijder display.   Stap 2: schroef de blauwe behuizing aan de   
     voorkant los.

Stap 3: klik de blauwe behuizing los   Stap 4: verwijder de debietsensor

 

Stap 5: verwijder de transparante kap.

Step 6: steek de stroomkabel onder in de warmtepomp (1). Maak een elektrische verbinding met het 
klemmenblok van de warmtepomp (2).

Schakel de filterpomp uit. De waterstroom moet worden gestopt voor de debietsensor wordt losgekoppeld. 
Vang het water uit de condensor op om waterverlies te voorkomen.

1 2 3

(1)

(1)
(2)

Zorg ervoor dat de pijl op de debietsensor richting de wateraansluiting(1) wijst.
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2: Interface voor parameterinvoer.

4: foutinvoerparameter-interface.

voorbeeld

voorbeeld

voorbeeld

voorbeeld

3. Bediening en gebruik
3.1 Soorten interfaces in de warmtepomp

Er zijn 4 soorten interfaces te vinden in de warmtepomp. 

1: algemene interface.

3: Foutinterface
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3.2 Algemene displayinterface

ON/OFF:
Druk op de ON/OFF knop om de warmtepomp 
te starten. De huidige watertemperatuur zal 
verschijnen en de warmtepomp zal automatisch 
starten. De warmtepomp zal niet starten wanneer 
de gewenste watertemperatuur bereikt is. 
Ondertussen wordt de huidige watertemperatuur 
op de display weergegeven. 

Druk op de ON/OFF knop om de warmtepomp te 
stoppen. Op het display verschijnt OFF.   

OMHOOG:
Druk op om de gewenste temperatuur te
verhogen. Alle wijzigingen worden automatisch 
opgeslagen.
 

Omlaag:
Druk op om de gewenste 
temperatuur te verlagen. 
Eventuele wijzigingen 
worden automatisch 
opgeslagen.
 

Stel de temperatuur in:
Toont de gewenste temperatuur van het zwembad. 
Uw warmtepomp stopt met verwarmen wanneer de 
gewenste temperatuur is bereikt. De warmtepomp 
begint automatisch wanneer de watertemperatuur 
onder het ingestelde punt zakt.

Lage luchttemperatuur:
De warmtepomp stopt met 
werken en zal automatisch 
herstarten wanneer de 
omgevingstemperatuur 
hoger is dan -10°C.

Set:
Druk op om de instellingen 
van de warmtepomp te 
wijzigen. Meer informatie 
over de parameterinterface 
vindt u in de volledige 
versie.

Stroom bar:
Geeft de hoeveelheid debiet aan 
die door de warmtepomp gaat. 
 

Hoge luchttemperatuur:
De omgevingstemperatuur 
is hoger dan 40°C. De 
warmtepomp blijft werken, 
maar zonder ventilator. 
Zodra de temperatuur 
onder de 40°C zakt, start 
de ventilator opnieuw.

De omgevingstemperatuur 
is hoger dan 50°C. 
De warmtepomp zal 
de compressor en 
ventilator niet gebruiken 
om regelcomponenten 
te beschermen. Zodra 
de temperatuur onder 
de 50°C zakt, start de 
compressor opnieuw.

Lage stroom:
De warmtepomp werkt niet meer. 
De hoeveelheid debiet die door de 
warmtepomp gaat is te laag. De 
warmtepomp zal automatisch herstarten 
wanneer het debiet hersteld is.
 

Verwarming:
Markeert wanneer de 
warmtepomp aan het 
verwarmen is. Ontdooien:

Markeert wanneer een speciaal programma voor het 
smelten van ijs in de warmtepomp actief is. 
De verwarmingsmodus wordt voortgezet wanneer de 
hoeveelheid ijs op de verdamper verminderd is.

Set:
Markeert wanneer de warmtepomp ontgrendeld is. Dit betekent dat de gewenste 
temperatuur of parameters van de warmtepomp gewijzigd kunnen worden.

Display vergrendeling: Het display toont wanneer er geen interactie is gedurende 5min. 
Druk 3 seconden op een willekeurige knop om de display te ontgrendelen.
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OMHOOG:
Druk op om de gewenste temperatuur te
verhogen. Alle wijzigingen worden automatisch 
opgeslagen.
 

Display vergrendeling: Het display toont  wanneer er geen interactie is gedurende 5min. 
Druk 3 seconden op een willekeurige knop om de display te ontgrendelen.

3.3 Parameter-interface

De parameters kunnen door een gekwalificeerd persoon worden ingesteld om de warmtepomp 
efficiënter te maken, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het zwembad. 

Gebruikersparameters kunnen worden aangepast door de eindgebruiker. 
Installateursparameters en fabrieksinstellingen mogen alleen worden gewijzigd in een servicecen-
trum of door een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen. 

Een volledige lijst en meer informatie over elke fout vindt u in de volledige versie.

Set:
Druk op om het parametermenu te 
openen of te verlaten. 

Set:
Is niet zichtbaar 
wanneer u door de 
lijst van parameters 
bladert.

Is zichtbaar wanneer 
de geselecteerde 
parameter gewijzigd 
kan worden.

Omhoog:
Blader omhoog door de lijst met 
parameters.

Wijzig de waarde van de geselecteerde 
parameter.
 

DOWN:
Blader omlaag door de lijst met 
parameters.

Wijzig de waarde van de 
geselecteerde parameter.
 

ON/OFF:
Selecteer de parameter die u wilt 
bewerken.

Parameternaam:
         Naam parameter. De volgende zijn te zien:

Waardeparameter:
Huidige waarde van 
de geselecteerde 
parameter. Eventuele 
wijzigingen worden 
automatisch 
opgeslagen.

Consistente parameter
 

Gebruikersinstellingen/parameter
 
Sensorinstellingen/parameter

Installateursinstellingen/parameter
 
Fabrieksinstellingen/parameter
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3.4 Fouteninterface

Wanneer een probleem wordt gedetecteerd, probeert de warmtepomp het op te lossen door 
verschillende parameters te analyseren, componenten opnieuw op te starten en elektronica te 
omzeilen. Als het programma het probleem niet kan oplossen, verschijnt er een foutmelding op 
het display.

Neem contact op met uw servicecentrum of vergelijkbaar gekwalificeerde persoon wanneer een 
fout zich voordoet.

Err:
Notificatie van fout. Elke 
5 seconden wordt de 
ERR gewisseld met het 
totaal aantal fouten in het 
systeem. Het volgende 
kan worden gevonden:

Lage gasdruk:
De druk in het systeem 
blijft 0,2 bar of lager in 
de afgelopen 24 uur. 

Hoge gasdruk:
De druk in het systeem blijft 42 bar
of hoger in de afgelopen 24 uur.  

Oververhitting:
De temperatuur in het systeem is in 
de afgelopen 24 uur 110°C of hoger 
geweest.

Set:
Druk op om de 
foutparameter interface te 
openen. Meer informatie 
over de foutparameter 
interface vindt u in 
hoofdstuk 6.7.
 

E:
Notificatie van fout 

T:
Er is een fout in de 
temperatuursensor van de 
warmtepomp.

I:
Er is een fout in de inverter van 
de warmtepomp (alleen in Dura-
Vi-serie)

Een volledige lijst en meer informatie over elke fout vindt u in de volledige versie.

Display vergrendeling: Het display toont wanneer er geen interactie is gedurende 5min. 
Druk 3 seconden op een willekeurige knop om de display te ontgrendelen.
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3.5 Foutparameter-interface

Een complete lijst van de fouten is te vinden in de foutparameter-interface.

Naam foutmelding:
Naam van de fout in de 
warmtepomp. het volgende kan 
worden gevonden:

Nummer van fout in de warmtepomp:
Aantal fouten. Het volgende kan worden 
gevonden:

E:
Foutmelding.

Fout omgevingstemperatuursensor
 
Fout verdamper-temperatuursensor
 
Fout wateruitlaat-temperatuursensor

Fout waterinlaat-temperatuursensor
 
Fout afvoerlijn-temperatuursensor
 
Fout vloeistoflijn-temperatuursensor
 
Fout aanzuiglijn-temperatuursensor
 
Fout superwarmtelijn-temperatuursensor
 

Omvormerfout 

Een volledige lijst en meer informatie over elke fout vindt u in de volledige versie.

Display vergrendeling: Het display toont wanneer er geen interactie is gedurende 5min. 
Druk 3 seconden op een willekeurige knop om de display te ontgrendelen.
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4. Onderhoud en inspectie
- Controleer regelmatig de waterinlaat en -afvoer. De water- en luchtinvoer in het systeem 

moeten afdoende zijn, zodat de prestaties en betrouwbaarheid niet worden ondermijnd. U dient 
regelmatig de zwembadfilter te reinigen om schade aan het apparaat door een verstopte filter te 
voorkomen.

- De ruimte rond het apparaat moet ruim en goed geventileerd zijn zoals weergegeven in 
paragraaf 2.2. Reinig regelmatig de zijkanten van de warmtepomp om goede warmtewisseling te 
waarborgen en energie te besparen.

- Controleer of alle processen in het apparaat operationeel zijn.
- Controleer regelmatig de aansluitingen van de voeding en kabels. Mocht het apparaat 

abnormaal beginnen te functioneren, of ruikt u een geur uit een elektrisch onderdeel, zorg dan 
voor tijdige reparatie of vervanging.

- Laat het water uit het apparaat lopen als het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt. 
Inspecteer alle onderdelen van het apparaat zorgvuldig en vul het systeem volledig met water 
voor u het daarna weer inschakelt.

Wanneer uw warmtepomp gedurende een langere tijd is opgeborgen, voert u de volgende 
stappen uit wanneer u het systeem weer start:

1. Inspecteer het systeem om te zien of er vuil of schade op de behuizing zit.
2. Reinig indien nodig de verdamperlamellen met een zachte doek. Zorg ervoor dat de  

verdamperlamellen schoon zijn. Verstoppingen in de luchtinlaat veroorzaken slecht functioneren 
en resulteren in een lagere warmteproductie.

3. Controleer of de ventilator niet verstopt is.
4. Sluit de waterinlaat en -uitlaat aan.
5. Zet de zwembadwatercirculatiepomp aan om het water naar de warmtepomp te laten stromen.
6. Herstel de elektrische stroom naar de warmtepomp en druk op de resetknop op het RCD.

5. Service
Indien u onderhoud of informatie nodig heeft of een probleem heeft, kunt u contact opnemen 
met uw lokale dealer. Indien nodig nemen zij contact op met de fabrikant om uw probleem op te 
lossen.

Zij helpen u graag!

Kijk voor meer informatie en de volledige
handleiding op onze website.

www.duratech.be
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6. Garantie 

BEPERKTE GARANTIE

Wij geven de garantie dat alle onderdelen vrij zijn van fabricagefouten in materialen en 
vakmanschap, voor een periode van DRIE jaar vanaf de aankoopdatum.

De garantie is beperkt tot de eerste retailkoper, is niet overdraagbaar en geldt niet voor 
producten die niet op hun originele installatieplek staan. De aansprakelijkheid van de 
fabrikant gaat niet verder dan de reparatie of vervanging van defecte onderdelen en omvat geen 
arbeidskosten om het defecte onderdeel te verwijderen en opnieuw te installeren, transport naar 
en van de fabriek, en eventuele andere materialen die nodig zijn om de reparatie uit te voeren. 
Deze garantie dekt geen fouten of storingen die het gevolg zijn van het volgende:

1. Het niet correct installeren, gebruiken of onderhouden van het product volgens onze uitgegeven 
“Installatie & instructiehandleiding” die wordt meegeleverd met het product.

2. Het vakmanschap van een installateur van het product.
3. Het niet hebben van een goede chemische balans in uw zwembad [pH-waarde tussen 7,0 en 

7,8. Totale alkaliteit (TA) tussen 80 en 150 ppm. Vrije chloor tussen 0,5 – 1,2mg/l.
 Total Dissolved Solids (TDS) minder dan 1200 ppm. Zoutmaximum 8g/l]
4. Misbruik, aanpassing, ongeval, brand, wateroverlast, bliksem, knaagdieren, insecten, 

nalatigheid of overmacht.
5. Kalk, bevriezing of andere omstandigheden die zorgen voor onvoldoende watercirculatie.
6. Het gebruiken van het product met waterdebieten buiten de aangegeven minimum en 

maximum specificaties.
7. Gebruik van niet door de fabriek goedgekeurde onderdelen of accessoires in combinatie met 

het product.
8. Chemische verontreiniging van verbrandingslucht of onjuist gebruik van reinigingsmiddelen, 

zoals het introduceren van reinigingsmiddelen stroomopwaarts van de warmtepomp en 
reinigingsslang of via de skimmer.

9. Oververhitting, onjuiste bedrading, onjuiste voeding, nevenschade veroorzaakt door
 kapotte O-ringen, DE-netten of cartridge-elementen, of schade veroorzaakt door de pomp te 

laten draaien met onvoldoende water.

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
Dit is de enige garantie die is gegeven door de Fabrikant. Niemand heeft het recht om 
andere garanties te geven namens ons. DEZE GARANTIE IS IN PLAATS VAN ALLE 
ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET 
BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICITE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD 
DOEL EN VERKOOPBAARHEID. WE SLUITEN UIT EN WIJZEN VAN DE HAND ENIGE 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG-, INCIDENTELE, INDIRECTE OF BOETESCHADE 
VOOR HET SCHENDEN VAN EEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE.
Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten die kunnen verschillen per land.

GARANTIECLAIMS
Neem voor spoedige overweging van garantie contact op met uw dealer en overhandig de 
volgende informatie: aankoopbewijs, modelnummer, serienummer en installatiedatum. De 
installateur neemt contact op met de fabriek voor instructies met betrekking tot de claim en om 
de locatie van het dichtstbijzijnde servicecentrum te bepalen. Alle geretourneerde onderdelen 
moeten een Return Material Authorization-nummer hebben om te worden geëvalueerd volgens de 
voorwaarden van deze garantie.
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We behouden ons het recht om alles of delen van de inhoud van dit document
aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving
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Contactgegevens

Propulsion Systems bv
Dooren 72

1785 Merchtem, België

Tel +32 2 461 02 53

www.duratech.be
info@propulsionsystems.be

Conformiteitsverklaring

Conformiteitsverklaringen voor dit product kunnen worden gedownload van 
de website van House of Duratech: www.duratech.be


