
ZWEMBADWARMTEPOMP
SWI

Installatie- en gebruikshandleiding

We danken u voor uw keuze en voor uw vertrouwen in onze �rma.

Gelieve deze handleiding aandachtig door te lezen. U zult er belangrijke aanwij-
zingen in vinden over werking en veiligheid.
Bewaar ze voor een latere raadpleging.
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1.1. Veiligheidsmaatregelen

Opgelet: gevaar voor elektrische schokken
Onderbreek steeds de stroomtoevoer en stop het watercircuit vóór elke 
handeling op de warmtepomp.

- De warmtepomp moet worden geïnstalleerd door een daartoe opgeleide
installateur.

- Beveilig de stroomlijn met een differentieelschakelaar (30 mA) en een
lijnonderbreker (niet meegeleverd) in overeenstemming met de geldende 
wetten en normen. 

- Als er zich een afwijking voordoet bij de werking (geluid, geur of rook), stop
dan de stroomtoevoer onmiddellijk en contacteer de verdeler. Probeer nooit
zelf de warmtepomp te herstellen.

- Plaats de hoofdschakelaar buiten het bereik van kinderen.

- Laat het rooster steeds voor de ventilator. Plaats geen hand of voorwerp aan
de luchtaanvoer of -afvoer.

1.2. Veiligheidsvoorzieningen

Deze warmtepomp is uitgerust met meerdere veiligheidsvoorzieningen, die 
het toestel automatisch laten stoppen en een foutmelding op het LED-scherm 
weergeven in de volgende gevallen:

Waterdebietschakelaar

De contacten van de waterdebietschakelaar worden gesloten door de druk 
van het water dat door de titanium warmtewisselaar stroomt. Een te laag 
debiet of een stilstand van het water laten de contacten opengaan, en hierdoor 
zal toestel stilvallen. Het LED-scherm geeft foutmelding «EE3» wanneer het 
debiet onvoldoende is.

1. Inleiding
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Schakelaar hoge/lage druk koelmiddel

- De hogedrukschakelaar meet de druk van het gas in de gesloten koudekring
en laat de warmtepomp stilvallen wanneer een onveilige druk vastgesteld
wordt. De warmtepomp herstart automatisch wanneer de druk een normale
waarde heeft bereikt. Het LED-scherm geeft foutmelding «EE1» wanneer 
deze schakelaar ingrijpt.

- De lagedrukschakelaar meet de druk van het gas in de gesloten koudekring
om de compressor te beschermen en de levensduur ervan te verlengen. 
Deze schakelaar stopt de warmtepomp wanneer het koelmiddel lekt of 
wanneer er onvoldoende koelmiddel is. Deze schakelaar laat het toestel 
herstarten wanneer de druk een normale waarde heeft bereikt. Het LED-
scherm geeft foutmelding «EE2» wanneer deze schakelaar ingrijpt.

Lage omgevingstemperatuur

Wanneer de lucht rond de warmtepomp niet warm genoeg is om energie te 
produceren, zal het systeem stilvallen. De exacte temperatuur waarbij dit 
gebeurt, is meestal negatief, maar kan sterk variëren en hangt onder meer af 
van de weersomstandigheden en van de hoeveelheid direct zonlicht. De 
warmtepomp valt in dat geval stil omdat de lagedrukschakelaar geactiveerd 
wordt door de koude (het LED-scherm toont foutmelding «PP7»). De warmte-
pomp zal herstarten zodra de omgevingslucht warm genoeg is om de 
lagedrukschakelaar te resetten.

Uitgestelde werking 

Alle modellen werken met een uitstel van 3 minuten om een herhaaldelijke 
thermische overbelasting van de compressor te voorkomen. Deze overbelas-
ting ontstaat wanneer men probeert de warmtepomp op de starten vooraleer 
de druk op het systeem een evenwicht heeft bereikt. Alle onderbrekingen, 
afgezien van stroomonderbrekingen, worden met een uitstel van 3 minuten 
uitgevoerd.



4

1.3. Technische kenmerken

Opmerking:

1. Het model SWI- is enkel voor verwarming; S staat voor driefasig.

2. Dit toestel kan correct werken bij een temperatuur tussen +0°C en
+43°C. Er wordt geen warmteopbrengst gegarandeerd buiten dit werkings-
bereik. Bij de keuze van het model moet men rekening houden met de 
omstandigheden waarin de pomp zal werken (onder andere de geogra�s-
che ligging, de omgeving en het gebruik van het zwembad).

3. Bovenstaande gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen zonder vooraf-
gaande kennisgeving, in het kader van technische verbetering. Gelieve het 
fabricageplaatje van uw toestel te raadplegen voor precieze informatie.

Model SWI 05 SWI 07 SWI 09 SWI 13 SWI 15 SWI 21

Gemeten bij: lucht 26°C, water 26°C

Verwarmingsvermogen (kW)

* Coef�cient of Performance (= speci�eke warmteopbrengst)

5 6,5 9 13 15 21,5

C.O.P. *          5,3  5,6 5,9 6 5,6 5,8 

Gemeten bij: lucht 15°C, water 26°C

Verwarmingsvermogen (kW) 3,7 5 7 9,5 11 16,5

C.O.P. *         4,3 4,4 4,6 4,7 4,4 4,5 

3 3-4 4-6 5-7 6,5-8,5 8-10

Elektrische voeding 220-240V/1Ph/50Hz 

Nominaal vermogen (kW) 0,86 1,14 1,52 2,02 2,5 3,67

Nominale stroomsterkte (A) 3,9 5,2 6,9 9,2 11,4 16,7

Waterleiding aanvoer/
afvoer Ø (mm)

 50 50 50 50 50 50

Gewicht bruto/netto (kg) 40/47 42/49 55/63 70/80 72/82 127/137

Aanbevolen waterdebiet (m³/h)
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Afmetingen

Bovenstaande gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

A B C D E F G H

310 429 300 340 800 250 107 558

310 429 300 340 800 250 107 558

310 590 300 340 961 250 107 658

390 590 380 420 961 290 107 658

390 590 380 420 961 290 107 658

500 790 490 530 1161 600 107 958

500 790 490 530 1161 600 107 958

 

 

     

    

Model

Afmetingen
(mm)

SWI 05

SWI 07

SWI 09

SWI 13

SWI 15

SWI 21

SWI 28
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2. Installatie-instructies

Opgelet!
Deze zwembadwarmtepomp moet worden geïnstalleerd door een daartoe 
opgeleide installateur.

2.1. Transport

1. Het transport van dit toestel moet gebeuren in de originele verpakking.

2. Verplaats de warmtepomp nooit door ze op te heffen aan de waterpijp, want
dit zou ernstige schade veroorzaken aan de titanium warmtewisselaar 
binnenin het toestel. Onderstaande afbeelding toont hoe het NIET moet:

Opgelet! De warmtepomp is zeer zwaar en de 
waterpijp kan dit gewicht tijdens het transport of 
de installatie niet dragen.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor schade of herstel-
lingen veroorzaakt door een verkeerde
omgang met het toestel.

2.2. Installatieplaats

De installatieplaats van de warmtepomp is zeer belangrijk voor de goede 
werking ervan. Houd bij de keuze van de installatieplaats rekening met 
volgende punten:

1. Vermijd terugname van de afgegeven koude lucht.
2. De warmtepomp moet goed bereikbaar zijn voor de elektrische en hydrau-

lische aansluiting. De waterleiding tussen de warmtepomp en het zwem-
bad mag niet langer zijn dan 10m.

3. Zorg ervoor dat het toestel gemakkelijk nagekeken en onderhouden kan
worden.

4. Voorzie een afvoer voor het condenswater. 
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Luchtopname

Luchtafvoer

Let ook op volgende aandachtspunten:

1. De warmtepomp moet BUITEN worden geplaatst op een goed geventi-
leerde plaats om terugname van afgegeven koude lucht te voorkomen, of
in een ruimte van voldoende omvang voor de installatie, het onderhoud en
de luchtcirculatie. Houd rekening met de afstanden weergegeven op
de volgende afbeelding:

Er moet rondom de warmtepomp minimum 30 cm vrije ruimte worden voorzien 
tussen de warmtepomp en de muur, de haag of bestaande installaties. Zo is een 
goede luchtopname verzekerd. Om recirculatie van de lucht te vermijden, moet 
minstens 250 cm ruimte worden vrijgelaten aan de luchtafvoer. We raden af het 
toestel te plaatsen onder het normale niveau van de grond of onder een balkon of 
luifel, want dit zou ook terugname van koude lucht veroorzaken en de werking van 
het toestel verminderen of zelfs stoppen.

Correcte installatie

Slechte installatie

Opgelet! Plaats de warmtepomp nooit tegen 
een muur of haag of in een gesloten ruimte.

2. Het toestel moet op een stevige, vlakke en roestvrije ondergrond worden
geplaatst die het gewicht van de warmtepomp kan dragen. De warmte-
pomp moet met bouten (M10) aan de grond worden vastgemaakt.

70 cm

70 cm

50
 c

m

30 cm

250 cm
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min. 30 cm

min. 30 cm

min. 30 cm

min. 30 cm

Opgelet! Het toestel mag niet aan de muur 
worden bevestigd met �exibele waterlei-
dingen want de wateraansluitingen kunnen 
het gewicht van de waterleidingen niet 
dragen.

De aansluiting moet verplicht met harde 
buizen worden uitgevoerd!

3. Plaats geen brandbaar of bijtend middel in de nabijheid van de warmte
pomp om elk risico op schade te vermijden. Plaats het toestel ook niet in
de buurt van een sproei- of verdampsysteem van zure of alkalische gassen.
Bevindt de installatie zich dichtbij zee, dan moet de warmtepomp buiten
het bereik van zout water en zand worden geplaatst om verstoppingen, 
corrosie of schade aan het toestel te voorkomen. U kunt het toestel 
beschermen met een haag of afschutting aan de kant van de zee. 

4. Wanneer het toestel werkt, komt er condenswater uit de onderkant van het
toestel. Controleer of er voldoende plaats is voor de afvoer van dit 
condenswater.

Ter informatie: Bij de werking van een warmtepomp ontstaat condensatie. 
De afvoer hiervan is normaal en dit wijst niet op een lek. 



9

2.3. Hydraulische aansluiting

- Het debiet moet aangedreven worden door een circulatiepomp, door de klant
te voorzien en te plaatsen op het watercircuit. Deze circulatiepomp moet
overeenkomen met het debiet aangegeven op de technische �che van de
warmtepomp. De maximale opvoerhoogte bedraagt 10 m.

- De waterleiding tussen de warmtepomp en het zwembad mag maximaal
10 m lang zijn.

2.4. Elektrische aansluiting

- De bekabeling moet worden uitgevoerd door een daartoe opgeleide instal-
lateur en volgens het elektrische schema hieronder.

- Sluit de warmtepomp aan op een correct stroomnet met een spanning
die overeenkomt met de waarde in de technische �che van de warmtepomp.

- Zorg voor een goede aarding van het toestel.
- De lijn moet voorzien zijn van een differentieelschakelaar in overeenstem-

ming met de lokale regelgeving (≤ 30 mA).
- Het stroomnet moet tevens beveiligd zijn met een passende lijnonderbreker

of zekering.

Schema van de hydraulische aansluiting

Water naar zwembad

Debietschakelaar

WaterafvoerCommunicatie-
kabel

Stroomkabel Wateraanvoer

Water vanuit zwembad
Filter

Pomp

Condensafvoer

Terugslag-
kleppen

Opmerking: Dit schema dient ter illustratie en de getoonde leidingen als voorbeeld.
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Elektrische kast
(voorzien door de klant)

Elektrische
voeding
220 - 240V
50Hz

Aarding

ZekeringStroomon-
derbreker

Stroomkabel

Aansluitplaat van
de warmtepomp

Opgelet: de zwembadwarmtepomp moet correct geaard worden.

Aanbevolen veiligheidsvoorzieningen en kabelspeci�caties

Gegevens onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Opmerking: Deze gegevens zijn van toepassing voor een stroomkabel van maximum 10 meter. Is 
de stroomkabel langer dan 10 meter, dan moet de diameter groter zijn. De communicatiekabel 
mag tot 50 meter lang zijn.

Model SWI 05 SWI 07 SWI 09 SWI 13 SWI 15 SWI 21

Stroomon-
derbreker

Nominale
stroomsterkte
(A) 

15

Nominale
verliesstroom
(mA)   

30

Zekering
(A)

15

Stroomkabel
(mm²)

    
3x2,5 

Communicatiekabel
(mm²)

  
3x0,5 

15

30

15

3x2,5 

3x0,5 

20

30

20

3x2,5 

3x0,5 

25

30

20

3x2,5 

3x0,5 

40

30

25

3x4

3x0,5 

15

30

40

3x6

3x0,5 
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2.5. Ingebruikname

Opgelet!
Start de circulatiepomp altijd voordat u de warmtepomp opstart.
Schakel de circulatiepomp altijd uit nadat u de warmtepomp hebt uitgeschakeld.

Controles uit te voeren vóór de aansluiting op het stroomnetwerk:
- Controleer de installatie van de warmtepomp en van de waterleidingen

volgens het schema.
- Controleer de elektrische aansluiting volgens het elektrisch schema en de

kijk de aarding van het toestel na.
- Controleer de luchtopname en -afvoer op eventuele verstoppingen, want

deze kunnen de werking van de warmtepomp verminderen of stopzetten.

Proefdraai na aansluiting op het stroomnetwerk
- Sluit het toestel aan op het stroomnetwerk; op het LED-display zal nu

een melding verschijnen. (Raadpleeg de paragraaf «Gebruiksaanwijzing»
voor gedetailleerde informatie over de bediening.) 

- Start de circulatiepomp vooraleer u de warmtepomp opstart om schade
te voorkomen.

- Druk op «ON/OFF» op het bedieningspaneel om het toestel in of uit te
schakelen.

- Controleer de waterleidingen bij de ingebruikname op eventuele lekken.
Stel dan de gewenste watertemperatuur in.

- Na het opstarten van het toestel moet u nagaan of de warmtepomp geen
verdachte geur of geluid afgeeft.

Als u iets verdachts vaststelt (geur, rook of geluid) terwijl het toestel in werking is, 
onderbreek dan onmiddellijk de stroomtoevoer en contacteer een dienst na verkoop. 
Probeer nooit zelf de warmtepomp te herstellen.

Speciale gevallen:
- Na een onverwachte stroomonderbreking zal de warmtepomp automatisch

herstarten. Controleer de instellingen en pas ze aan indien nodig.
- Schakel de warmtepomp uit wanneer een stroomonderbreking voorzien is.

Zet het toestel terug aan wanneer de stroomtoevoer hersteld is. Controleer 
de instellingen en pas ze aan indien nodig.

- Schakel de warmtepomp uit bij onweer.
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3.1. Scherm van de bedieningseenheid

A. Het scherm geeft de huidige tijd weer wanneer de warmtepomp uit is.

B. Het scherm toont de watertemperatuur wanneer het toestel aan is.

3.2. Instelling van de watertemperatuur

A. De watertemperatuur kan aangepast worden als het toestel aan of uit is.

B. Druk op     of     om de watertemperatuur in te stellen. De waarde
verschijnt knipperend op het scherm. Druk op        of        tot de gewenste
temperatuur bereikt is.

C. Na 5 seconden keert het scherm terug naar het startscherm.

D. Druk één keer op        of        om de ingestelde temperatuur te controleren.

3. Gebruiksaanwijzing

Instelling water-
temperatuur / tijd

Verklikkerlichtje timer
Timer voor opstarten

Schakelaar 
ON/OFF

Verwarming

Klok

Verwarmen

Timer voor opstarten 

Timer voor stoppen

Verklikkerlichtje 
timer Timer

voor stoppen 
Klok
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3.3. Instelling van de klok

A. De klok kan worden ingesteld als het toestel aan of uit is.

B. Druk op       om het menu «klok» te openen. Wanneer de tijd knippert
op het scherm, druk nog eens op           om het uur aan te passen met de 
knoppen    en    . Druk, zolang het uur knippert, een derde keer op
         om de minuten in te stellen met de knoppen        en        . Druk nog-
maals op           wanneer uur en minuten ingesteld zijn. Nu wordt de water-
temperatuur weergegeven. Na 30 seconden keert de display terug op het 
hoofdscherm.

3.4. Timer voor opstarten/stoppen

A. Druk op            om de timer voor opstarten van de warmtepomp te program-
meren. Wanneer het verklikkerlichtje aan is en de klok knippert, druk 
nogmaals op         om het uur in te stellen met de knoppen       en       . 
Zolang het uur knippert, kunt u een derde keer op           drukken om de mi-
nuten in te stellen, met de knoppen       en       . Wanneer het uur en de 
minuten ingesteld zijn, druk een vierde keer op        . Nu wordt de water-
temperatuur weergegeven. Na 30 seconden keert de display terug op het 
hoofdscherm.

B. Druk op           om de timer voor stoppen van de warmtepomp te program-
meren. Wanneer het verklikkerlichtje aan is en de klok knippert, druk 
nogmaals op            om het uur in te stellen met de knoppen        en        . 
Zolang het uur knippert, kunt u een derde keer op         drukken om de 
minuten in te stellen, met de knoppen        en        . Wanneer het uur en de 
minuten ingesteld zijn, druk een vierde keer op          . Nu wordt de water-
temperatuur weergegeven. Na 30 seconden keert de display terug op het 
hoofdscherm.

C. Uitschakelen van de timer voor opstarten/stoppen
Druk op            of             om de timer voor opstarten/stoppen uit te schake-
len. Wanneer het scherm knippert, druk op         . Wanneer het verklikker-
lichtje uit is en het scherm de watertemperatuur toont, is de timer uitge-
schakeld. Na 30 seconden keert de display terug op het hoofdscherm.

A. A. A. 
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4. Onderhoud

Opgelet: gevaar voor elektrische schokken
Onderbreek de stroomtoevoer naar de warmtepomp vóór elke reiniging, inspectie 
of onderhoud.

A. In de herfst, wanneer de warmtepomp uit gebruik wordt genomen:

1. Onderbreek de stroomtoevoer om schade te voorkomen.

2. Laat al het resterende water en het condenswater uit het toestel lopen. 

Belangrijk: haal de waterleiding van de watertoe-
voer om het water te laten weglopen. Als het 
restwater in de winter bevriest, kan de titanium 
waterwisselaar beschadigd geraken.

3. Dek het toestel af wanneer het niet gebruikt wordt.

B. Reinig het toestel met een huishoudelijke detergent of met zuiver water.

Gebruik NOOIT benzine, oplosmiddelen of andere brandbare stoffen.

C. Controleer schroeven, kabels en aansluitingen regelmatig.



15

5. Problemen en oplossingen

5.1. Mogelijke problemen

Raison probable Fenomeen 

Geen
storing

A. Witte damp van
koud water/lucht

B. Knakkend geluid

Automatische start of stop Controleer de werking van de timer.

A. De ventilatormotor stopt automatisch voor ontdooiing.

B. De magneetklep maakt een geluid bij het starten en stoppen
van de ontdooiing. 

C. Bij het werken of bij het stoppen van de warmtepomp kan
gedurende 2 à 3 minuten een geluid komen van het koel- 
circuit of van de condensafvoer.

D. Het knakkende geluid komt van het uitzetten bij warmte
en het krimpen bij koude van de warmtewisselaar bij
veranderende temperaturen.

Opmerking: als de volgende situatie zich voordoet, stop dan het toestel, onder-
breek de stroomtoevoer en contacteer een dienst-na-verkoop:
De zekering is doorgebrand of de differentieelschakelaar springt 
regelmatig.

Te
controleren 

De warmtepomp werkt niet A. Stroomonderbreking
B. Manuele schakelaar op «OFF»
C. Kapotte zekering
D. Automatische beveiliging geactiveerd

(foutmelding op het scherm)
E. Timer voor opstarten/stoppen geactiveerd

Het toestel draait maar
verwarmt niet

Kijk na of er een verstopping is aan de luchtopname of -afvoer.
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5.2. Foutmelding

Fout-
melding

EE1

EE2

EE3

EE4

PP1

PP2

PP3

PP4

PP5

PP6

PP7

Beschrijving van het probleem

Hogedrukbeveiliging

Lagedrukbeveiliging

Beveiliging lage waterdruk

A. Eenfasig toestel: slecht contact door losse
kabel op de PROT2-terminal van de aan-
sluitplaat

B. Driefasig toestel: beveiliging van de fasen-
volgorde  

Falen sonde t° zwembadwater

Falen sonde t° condensor

Falen sonde t° warmteleiding

Falen sonde t° gasterugkeer

Falen sonde luchttemperatuur

Beveiliging van de compressor

Automatische veiligheidsstop onder 0°C
(geen panne)

Contacteer een dienst-na-verkoop.

Contacteer een dienst-na-verkoop.

1. Controleer het waterdebiet
en de werking van de
circulatiepomp.

2. Contacteer een dienst-na-
verkoop.

Contacteer een dienst-na-verkoop.

Contacteer een dienst-na-verkoop.

Contacteer een dienst-na-verkoop.

Contacteer een dienst-na-verkoop.

Contacteer een dienst-na-verkoop.

Contacteer een dienst-na-verkoop.

Contacteer een dienst-na-verkoop.

Automatische beveiliging
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6. Onderhoudsboekje

Datum

      /      /

      /      /

      /      /

      /      /

      /      /

Opmerkingen en handtekening

      /      /
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      /      /

      /      /

      /      /

      /      /

      /      /

      /      /

Datum Opmerkingen en handtekening



Datum van de ingangstelling: …… / ……. / ………..

Type van de warmtepomp: ……………………………………….

Naam: ………………………………………………………………………

Adres: Straat …………………………………………… nr…………

Postcode………… Stad………………………………………

Voor een goede werking van uw warmtepomp
raden wij een jaarlijks onderhoud aan.
Gebruik het onderhoudsboekje op pagina 17 en 18 !

INSTALLATEUR

bsc
adresse_bloc




