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Veiligheidsvoorschriften 
 

Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de airconditioner zorgvuldig doorlezen 
en navolgen. De gebruikershandleiding binnen handbereik van de airconditioner opbergen! 

 
De veiligheidsvoorschriften zoals de te nemen veiligheidsmaatregelen beschreven in het 

hoofdstuk Installatie dienen strikt te worden opgevolgd. In de buitenunit, en na installatie in het 
gehele airconditioningsysteem bevindt zich koudemiddel. 

Veiligheidsvoorschriften 
 
Algemeen 
Deze handleiding omvat basis aanwijzingen die tijdens het installeren, gedurende bedrijf en 
onderhoud dienen te worden opgevolgd. Het is daarom van belang dat voor installatie en 
inbedrijfstelling zowel door de monteur als door de gebruiker de aanwijzingen te lezen en op te 
volgen. De handleiding dient altijd binnen handbereik van de installatie opgeborgen te zijn. De 
airconditioner is gevuld met koudemiddel R410A. Het koudemiddel is vluchtig en is onder druk 
condenseerbaar en bestaat uit fluorkoolwaterstoffen (HFK). Het koudemiddelen is niet brandbaar en is 
in kleine hoeveelheden niet schadelijk voor de gezondheid. 
 
Werken met koudemiddelen 
Indien men werkt met koudemiddelen dient men de volgende veiligheidsmaatregelen op te volgen: 

- Bij inademen van grote hoeveelheden heeft het koudemiddel een verdovende werking. 
- Koudemiddelen in gasvormige toestand zijn zwaarder dan lucht, concentreren zich op lagere 

gedeelten en verdringen de lucht waardoor verstikkingsgevaar kan ontstaan! 
- Men dient een veiligheidsbril en handschoenen te dragen. 
- Tijdens het werken met koudemiddelen niet eten, drinken of roken. 
- Vloeibaar koudemiddel kan, indien het in contact komt met de huid, brandwonden 

veroorzaken. 
- Alleen in goed geventileerde ruimtes toepassen. 
- Dampen die van het koudemiddel komen niet inademen. 
- Voor opzettelijk misbruik wordt gewaarschuwd. 
- In geval van ongelukken dient men de eerste hulpmaatregelen te treffen. 

 
Eerste hulpmaatregelen 

- Indien na het werken met HFK’s gezondheidsklachten optreden, ga dan direct naar een arts. 
- Bij acute uitwerking dient het slachtoffer z.s.m. zuurstof te worden toegediend. 
- Het slachtoffer mag onder geen beding alleen worden gelaten. 
- Indien het slachtoffer niet meer ademt, dient direct op kunstmatige beademing over te worden 

gegaan. 
- Bewusteloze of sterk verdoofde personen mogen geen vloeistoffen worden toegediend. 
- Bij contact van HFK’s met de ogen kan iemand helpen door de ogen schoon te blazen. 
- Vervolgens dient men de ogen met water na te spoelen. 
- Aanwijzingen voor de arts: 

Gebruik voor een shockbehandeling geen preparaten die tot de adrenaline-efedrine groep (ook geen 
anti-adrenaline) behoren. Voor meerdere hulpmethoden kan men terecht bij het centrum voor 
vergiftigingsongevallen. 
 
Installatie van apparatuur die koudemiddelen bevatten 
Bij het installeren van koeltechnische apparatuur is het relevant dat men de Europese en nationale 
richtlijnen opvolgt en onderstaande veiligheidsmaatregelen in acht neemt: 

- Afpersen van de installatie met stikstof. 
- Lekkages in de koeltechnische apparatuur direct verhelpen. 
- Bij installatie of onderhoud geen koudemiddel in de lucht laten ontsnappen. 
- In gesloten ruimtes voor een goede ventilatie of afzuiging zorgen. 
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- Bij het plotseling vrijkomen van grote concentraties koudemiddel direct de ruimte verlaten. Pas 
na goede ventilatie de ruimte weer betreden. 

- Indien bij hoge concentraties koudemiddel onvermijdbare werkzaamheden verricht dienen te 
worden dient men zuurstofapparatuur te dragen. Geen eenvoudige filterkapjes, lees de 
veiligheidsvoorschriften betreffende veilig ademen! 

- Voor soldeer en kleine onderhoudswerkzaamheden dient men het koudemiddel uit de 
airconditioner te pompen. 

- Soldeer en kleine onderhoudswerkzaamheden aan koudemiddelloze koeltechnische 
apparaten mogen alleen in goed geventileerde ruimtes uitgevoerd worden. 

- Indien een bijtende geur wordt waargenomen, dan ligt hier het uiteenvallen van het 
koudemiddel aan ten grondslag door oververhitting. Verlaat de ruimte onmiddellijk. De ruimte 
mag pas weer betreden worden na goede ventilatie, en alleen met een filtermasker voor zure 
gassen. 

- Koudemiddelen die HFK’s bevatten dragen bij aan de opwarming van de aarde en dus aan de 
klimaatverandering, daarom zullen op korte termijn meer airconditioners nodig zijn, en op 
langere termijn minder. Zorg er daarom voor dat alle werkzaamheden aan apparatuur waarin 
koudemiddel gebruikt wordt worden uitgevoerd door “STEK” erkende bedrijven. 

 
Gekwalificeerd personeel en scholing 
De personen die de apparatuur bedienen, onderhoud plegen, inspecteren en monteren dienen 
hiervoor gekwalificeerd te zijn. 
De in deze handleiding opgegeven veiligheidsvoorschriften, de nationale wetgeving m.b.t het 
voorkomen van ongevallen, evenals de interne regelgeving betreffende veiligheid dienen te worden 
opgevolgd. 
 
Gevaren bij het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften 
Het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften kan gevaar opleveren voor het personeel, het milieu 
en de apparatuur. Het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften heeft tot gevolg dat er geen 
schadeclaims zullen worden toegewezen. 
 
Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud, inspectie en montage 
De gebruiker dient ervoor te zorgen dat alle onderhoud, inspectie en montagewerkzaamheden worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde vakmensen die vooraf kennis hebben genomen van het handboek. 
De airconditioner dient bij reparatiewerkzaamheden spanningsvrij gemaakt te worden, en er dienen 
waarschuwingsborden tegen per ongeluk inschakelen te worden geplaatst. Bij het weer in gebruik 
nemen dient men de voorschriften op te volgen zoals aangegeven in het hoofdstuk montage en 
ingebruikname. Eigenhandig ombouwen of het aanbrengen van veranderingen aan de apparatuur 
mogen alleen plaatsvinden in overleg met de fabrikant. Originele door de fabrikant geleverde 
onderdelen garanderen een juiste werking van de apparatuur. 
 
Overige veiligheidsmaatregelen 
De in deze handleiding beschreven veiligheidsmaatregelen in het hoofdstuk installatie dienen te allen 
tijde te worden opgevolgd. 
Zodoende wordt een juiste werking van de apparatuur gewaarborgd. De in deze handleiding 
opgegeven maximale waarden mogen in geen geval worden overschreden. 
 
Veiligheidsmaatregelen 
Lees eerst de veiligheidsmaatregelen volledig door en voer vervolgens de installatiewerkzaamheden 
nauwkeurig uit. 
De in deze documentatie opgenomen veiligheidsmaatregelen worden aangeduid met (Gevaar!) en 
(Let op!). Degene die aangeduid worden met (Gevaar!) waarschuwen voor installatiefouten die 
ernstige of dodelijke verwondingen kunnen veroorzaken. Ook de maatregelen die aangeduid worden 
met (Let op!) kunnen ernstige gevolgen hebben. 
  



 Installatiehandleiding Climate Kit 

 
5 

V3. 11-2020-NED 

 

GEVAAR!!! 
- Laat alle installatiewerkzaamheden uitvoeren door de installateur waar u de apparatuur heeft 

gekocht of door een andere gespecialiseerde installateur. Defecten die ontstaan zijn door 
onnauwkeurig uitgevoerde werkzaamheden kunnen leiden tot waterlekkage, ongevallen met 
elektriciteit, brand of andere schades veroorzaken. 

- Alle installatiewerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de installatievoorschriften 
in de handleiding. Defecten die ontstaan zijn door onnauwkeurig uitgevoerde werkzaamheden 
kunnen leiden tot waterlekkage, ongevallen met elektriciteit, brand of andere schades 
veroorzaken. 

- Tijden transport dient het apparaat afgedekt te worden met een zeil dat vastgemaakt dient te 
worden aan de daarvoor bestemde punten op het apparaat. Indien het zeil niet wordt 
vastgemaakt aan een daarvoor bestemd punt op het apparaat kan deze omvallen en ernstig 
letsel veroorzaken. 

- Indien de airconditioner in een kleine ruimte wordt geplaatst dient men maatregelen te nemen 
zodat bij lekkage geen hoge concentraties koudemiddel kunnen blijven hangen in de ruimte. 
Ter voorbereiding op de te nemen maatregelen dient men contact op te nemen met het bedrijf 
dat het apparaat verkocht heeft. 

- Indien een te hoge concentratie koudemiddel ontsnapt, dan kan dit leiden tot zuurstofgebrek. 
- Voor aanvang van het installeren dient te worden nagegaan of de opstellingsplek waar de 

apparatuur geplaatst gaat worden het gewicht kan dragen. Indien de opstellingsplek het 
gewicht niet kan dragen kan, dan kan ernstig letsel worden veroorzaakt doordat het apparaat 
omvalt. 

- Lees zorgvuldig de installatie instructies betreffende het veilig plaatsen van de apparatuur met 
betrekking tot aardbevingen, orkanen, wervelstormen enzovoort. Indien de apparatuur niet 
goed is geplaatst, kunnen zich ernstige ongevallen voordoen doordat het apparaat omvalt. 

- Schakel voor aanvang van reparatie of onderhoudswerkzaamheden aan de binnenunits de 
stroomtoevoer uit. Indien de stroomtoevoer niet wordt uitgeschakeld bestaat het gevaar dat u 
onder stroom komt te staan, of dat zich andere ongevallen voordoen. 

- Alle werkzaamheden waar gewerkt wordt met elektriciteit dienen te worden uitgevoerd door 
een gespecialiseerd bedrijf volgens alle geldende veiligheidsvoorschriften voor elektrische 
apparatuur, lokale voorschriften en de installatie instructies. 

- Er mag alleen gebruik gemaakt worden van een apart stroomcircuit. Een niet toereikende 
stroomvoorziening of een foutieve aansluiting van de elektriciteitsvoorzieningen kan leiden tot 
ernstige ongelukken of brand veroorzaken. Foutieve aansluiting van de elektra kan leiden tot 
ernstige ongevallen en brand veroorzaken. 

- De elektrische aansluitingen dienen te worden voorzien van de juiste bekabeling. De 
bekabeling dient zo te worden aangelegd dat er geen mechanische krachten vrij kunnen 
komen op de kabelaansluitingen in het apparaat. Foutieve aansluiting van de bekabeling kan 
leiden tot oververhitting van het apparaat, en brand veroorzaken. Foutieve montage van het 
servicepaneel kan eveneens lijden tot oververhitting, en brand veroorzaken. 

- De elektrische bekabeling dient zo te worden geïnstalleerd dat deze niet los kan komen, ook 
de servicepanelen dienen op de juiste manier te worden teruggeplaatst. Een foutieve 
installatie kan leiden tot oververhitting van de apparatuur of brand. 

- Tijdens het installeren en transporteren, dient men ervoor te zorgen dat er geen lucht of 
andere stoffen in het leidingwerk terechtkomen als het koudemiddel R410A. Indien het 
koudemiddel vermengd wordt met andere stoffen, kunnen er te hoge drukken ontstaan die tot 
een explosie kunnen leiden en letsel kunnen veroorzaken. 

- Installeer alleen originele onderdelen. Het gebruiken van niet originele onderdelen kan leiden 
tot waterlekkage, stroomstoten, brand en koudemiddellekkage. 

- Open nooit de servicekranen (gas of vloeistof zijde) voordat de installatie op lekdichtheid 
getest en gevacumeerd is. Indien er tijdens het installeren van het leidingwerk koudemiddel 
vrijkomt, stop dan onmiddellijk alle soldeerwerkzaamheden en ventileer de ruimte. 
Vrijgekomen koudemiddel kan indien het in contact komt met een open vlam tot een giftige 
gaswolk leiden. 
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- Zodra de installatiewerkzaamheden voltooid zijn dient men dient men het apparaat op 
lekdichtheid te testen. Indien er gasvormig koudemiddel vrijkomt in een afgesloten ruimte, dan 
kan dit leiden tot de ontwikkeling van giftige gassen zodra het in aanraking komt met hete 
lucht van een luchtverhitter, open vlammen of kookplaat. 

 

LET OP !!! 
- Het systeem dient geaard te worden. De aardedraad niet aansluiten op de gasleiding, 

waterleiding, bliksemafleider of telefoon aardekabel aansluiten. Een foutieve aansluiting van 
de aardebekabeling kan leiden tot stroomstoten. 

- Afhankelijk van waar het apparaat geplaatst wordt is het aan te bevelen een 
overstroombeveiliging toe te passen. Indien geen overstroombeveiliging wordt toegepast, kan 
dit leiden tot stroomstoten. 

- Alle aanwijzingen uit deze handleiding dienen tijdens de installatiewerkzaamheden te worden 
opgevolgd. Een foutieve installatie kan leiden tot sterke vibraties en lawaai veroorzaken. 

- Het apparaat mag niet geplaatst worden op een plek waar brandbare gassen vrij kunnen 
komen. Indien een hoge concentratie brandbare gassen zich om het apparaat ophoopt kan 
brand ontstaan. 

- Installeer de condensafvoer volgens de installatievoorschriften om zeker te zijn van een juiste 
condensafvoer. De condensleiding dient geïsoleerd te-worden om condensvorming te 
voorkomen. 

- Installeer het apparaat niet in de buurt waar planten of aanverwanten in contact kunnen 
komen met de ventilatoren, dit om schade te voorkomen. 

- Zorg er tijdens het installeren voor dat er genoeg ruimte is voor onderhoud en 
reparatiewerkzaamheden. Ruimtegebrek kan leiden tot ongevallen en verwondingen bij het 
onderhoudspersoneel. 

- Indien het apparaat op een dak geïnstalleerd wordt zorg dan om de veiligheid van het 
onderhoudspersoneel te waarborgen voor vaste steunen, handgrepen en relingen om het 
apparaat en langs het pad ernaartoe. 

- De flensverbindingen dienen met twee steeksleutels van de juiste diameter niet te vast te 
worden aangedraaid om beschadiging van de verbinding te voorkomen (zie aandraaitabel). 
Beschadigde of slechte flensverbindingen kunnen tot koudemiddel lekkage leiden, waardoor 
zuurstofgebrek kan ontstaan. 

- Om condensatie te voorkomen dienen de koelleidingen te worden geïsoleerd. Indien de 
isolatie niet toereikend is kan er waterlekkage optreden of condensdruppels ontstaan 
waardoor schade aan de inboedel kan ontstaan. 

- Zodra de installatiewerkzaamheden voltooid zijn, dient de installatie door middel van stikstof 
op lekkage te worden getest. 

- Koudemiddel lekkage kan in een afgesloten ruimte leiden tot een overconcentratie en 
zodoende ademhalingsproblemen veroorzaken. 
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1. Algemeen: 
Afmeting:      594x230x481 (BxDxH) 
Gewicht leeg c.a.     21~25 kg 
Voltage      230 Volt 

2. Modelen Climate Kit: 
Climate Kit PAC 11     11 kW   
Climate Kit PAC 18     18 kW 
Climate Kit PAC 32     32 kW 

 
Climate Kit KX 14     16 kW 
Climate Kit KX 28     32 kW 

3. Componenten:  

Platenwisselaar      SWEP   
Flowswitch/stromingsschakelaar   SIKA 
Waterpomp PWM (Pulse-Width Modulation) Biral 
Regelprint Mitsubishi Heavy  Industries  Coolmark B.V.   
Regelprint      TCB  
Besturingssoftware     TCB  

 

 

 

 

4. Doel van de Climate Kit: 
Compacte plug & Play Hydro 
module inclusief pomp en 
geautomatiseerde besturing 
voor verwarmen en koelen. 
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5. Montage Climate Kit: 
Alle drie de ophangpunten in het frame dienen gebruikt te worden bij het ophangen van de 
unit. Draag zorg voor een geode fixatie.  
Na de montage moet de Climate kit aangesloten worden. Mocht er gesoldeerd gaat worden 
op de koperen aansluitingen, zorg dan voor voldoende koeling. En maak bij het waterzijdig 
aansluiten gebruik van een primair en secundair circuit.  
Werk altijd met de juiste diameters leiding en zorg voor net leidingwerk om te veel weerstand 
te voorkomen. Ook dient er een mogelijkheid te zijn om de waterflow te meten. De beste 
optie hiervoor is een TA-ventiel. Hier kan dan gemeten worden en de flow kan hier dan ook 
gelijk geregeld worden indien gewenst. 

6.1. Climate Kit inbedrijfstellen controle Koeltechnisch: 
Het is belangrijk dat de koeltechnische installatie aan de voorschriften van MHI voldoet. 
Raadpleeg hiervoor de installatie-handleiding van het geselecteerde buitendeel. Wanneer de 
leidingen juist zijn aangelegd moet de machine zoals een koeltechnisch systeem 
gecontroleerd worden. Zorg voor een lekdichte installatie en voor een goed vacuüm voor de 
kranen opengedraaid worden. Gebruik voor het elektrische gedeelte altijd de juiste kabels en 
waar nodig aderhulzen. Er is een voeding nodig voor het buitendeel en vanaf het buitendeel 
is er in ieder geval stuurkabel nodig naar de Climate kit.  

6.2. Climate Kit inbedrijfstellen controle Waterzijdig: 
Het is van belang voor een goede werking dat de gehele installatie op 1.5 tot 3 Bar 
waterdruk is afgevuld. Bovenop de Climate kit zit een ½ aansluiting met binnendraad. Deze 
is voor de zelf aan te leveren ontluchter. Handmatig of automatisch maakt voor de werking 
niet heel veel uit. Let op het hoogste punt! Mocht het leidingsysteem de hoogte in gaan 
ontlucht dan ook altijd op het hoogste punt. 
 
De installatie dient in open verbinding te staan met een OPEN tank, van ten 
minste 20ltr/Kw. 
 
Minimale tank inhoud per type: 
 
Type V3 PAC 11 220LTR 
Type V3 PAC 18 360LTR 
Type V3 KX28  560LTR 
 
Als het systeem ongeregeld afgifte heeft en de Climate kit pomp het afgifte water mag 
verplaatsen, dan kan de inhoud van dit deel afgetrokken worden van de tank inhoud. 
 
Er moet voldoende flow gemaakt kunnen worden door de pomp. 
Dit is afhankelijk van het type Climate kit: 
 

Type V3 PAC 11 1.2 M3/h  
Type V3 PAC 18 2.0 M3/h  
Type V3 KX 28  3.2 M3/h  

 

Let op de weerstand van het water traject! 
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6.3. Climate Kit inbedrijfstellen Aanzetten: 
Nadat de controle is uitgevoerd dient de voeding aangeschakeld te worden. Sommige MHI-
buitendelen hebben een ingebouwde tijdvertraging om het carter op te warmen. Dit kan dus 
even duren. Daarnaast zal de Climate kit altijd Error 99 laten zien bij het opstarten. Deze 
code verdwijnt vanzelf en zal veranderen naar normaal display. Na carterverwarming en de 
opstart procedure van het systeem is deze direct klaar voor gebruik. 

8. Werking Climate Kit. 
Zodra er warmtevraag of koude vraag is gaat de installatie draaien. In warmtepompmodus 
gaat de unit op een delta T voor het watertraject draaien. (de delta T is instelbaar) Vanuit 
fabriek is dit 6K. Als de retourtemperatuur op het ingestelde setpoint komt gaat de machine 
weer in stand-by tot er weer vraag is.  

 
De Climate kit heeft twee werking modes: auto en afstand-bediening. 
 

9. Instelling AUTO-stand. 
In de autostand zullen we bij de inbedrijstelling een aantal zaken moeten instellen. Allereerst 
stellen we de mode in, door te drukken op het symbool naar wens. 
Dan dienen we te drukken op de onderzijde van het scherm om bij de instellingen de te 
komen. Hier stellen we de gewenste temperatuur en de delta T in. De gewenste temperatuur 
is de water temperatuur op de intrede van de installatie. Stellen we bijvoorbeeld 35 graden in 
met een delta T van 6K dan zal de installatie ongeveer 41 graden uittrede water maken. Dit 
wordt geregeld door de PWM gestuurde pomp. 
De installatie zal automatisch aan en uitschakelen op basis van deze intrede temperatuur en 
de gewenste waarde. De pomp zal automatisch naar de ingestelde DeltaT gaan. 
 
In de koelmode is dit gelijk. 
Alleen moet dan de knop koeling worden geselecteerd op het basis scherm. 
En de delta T worden ingesteld in het menu. 
 

 
 
AUTO-stand Verwarmen 
 
 
AUTO-stand Koelen 

Het vlammetje of sterretje (links) zal oplichten zonder oplichtende ring om aan te duiden dat 
dit AUTO-stand is. 
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10. Instelling AFSTAND-bediening. 
De Climate kit is ook extern te bedienen. Bijvoorbeeld met een ruimtethermostaat. 
 
Er zitten twee ingangen voor bedienen op de installatie: 
H op P verbinden is voor verwarmen. 
C op P verbinden is voor koelen.  
Wanneer deze contacten verbroken worden schakelt de unit naar de stand-by stand. Word 
een van de contacten weer gemaakt dan schakelt de unit naar deze stand. 
 

 
 
De installatie zal dan naar de vooraf ingestelde waarde gaan draaien. Deze zijn gelijk aan de 
instellingen voor de AUTO-stand. 
 
Er zullen bij handmatig schakelen wel tijdvertragingen aanwezig zijn zoals het voordraaien 
van de pomp e.d. 
 

 
 
Afstandsbediening Verwarmen 
 
 
Afstandsbediening Koelen 
 

De ring rond het vlammetje of sterretje (links) zal oplichten om aan te duiden dat dit 
AFSTAND-bediening is. 

 

11. Aanpassen parameters Climate Kit: 
Menu parameters worden opgeslagen bij stroomuitval. Het toestel dient wel handmatig 
aangezet te worden na een stroomuitval waarbij ook het setpoint weer opnieuw moet worden 
ingesteld. Inschakelen via het externe contact kan natuurlijk wel bij uitgeschakeld toestel. 
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11.1 Input parameters 
- T1 – Uitstroom Temperatuur (°C)  
- T2 – Intrede Temperatuur (°C) 
- T3 – Persleiding Temperatuur (°C) 
- F1 - Flow (l/min) 
- P1 - Pomp Modulatie (0-100%) 
- Ewv - Externe Warmtevraag (On/Off) 
- Ekv - Externe Koelvraag  (On/Off) 
- Iwv - interne warmtevraag (On/Off) 
- Ikv - interne Koelvraag (On/Off) 
- Swv - Setpoint Warmtevraag (28-48°C) 
- Skv - Setpoint Koelvraag (16-25°C) 
- DT - Delta T (5-15°C)  
- Foff - Uitschakel Flow (l/min) 
- Fmin - Minimale Flow (l/min) 
- Fmax - Maximale Flow (l/min) 
- Min - Modbus in  

 In/Out is de in en uitgaande water temperatuur en is zowel in het hoofd en 
menuscherm hetzelfde, Cond. Is de temperatuurvoeler NTC3 op de condensleiding in 
het toestel (beveiliging).  

 De Delta T is instelbaar van 3 tot 15 °C 
 Koeling is instelbaar van 14 tot 25°C  
 Verwarming is instelbaar van 28 tot 48°C 
 Als de flow de uitschakelwaarde bereikt (Foff) dan wordt het toestel in de 

ventilatiemodus geschakeld. Vervolgens wordt de pomp verder op getoerd, zodra de 
flow weer de Fmin bereikt wordt het toestel weer aangeschakeld, dit is een zelf 
herstellende fout.  

 We regelen niet op flow maar op Delta-T. Zodra de Delta-T groter wordt dan de 
ingestelde waarde dan wordt de pomp op getoerd maar nooit hoger dan Pmax. Zodra 
de Delta-T kleiner wordt dan de ingestelde waarde dan wordt de pomp af getoerd 
maar nooit lager dan Pmin. 

 Overschrijden van Pmax is niet mogelijk. 
 De wachttijden zijn ingesteld op 10 minuten. 
 Bovengrens verwarmen 48°C. 
 Nieuwe codes: E254 - E99 

12. Bedienen Climate Kit: 
 
 

Stand-by scherm 
- Pomp uit (vorst en timerbeveiliging)  
- Mot Ventileren Setpoint 25°C  

11.2 Output parameters 
- PWM - modulatie pomp 
- IB - Bedrijf indicatie 
- IS - Storing indicatie  
- Mot - Modbus Out 
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Menu 
- Druk op de onderzijde aan het scherm 
- Loading… setting 
- Druk op de te wijzigen parameter 
- Parameter licht groen op 
- Stel parameter in met up/down toetsen 
- Druk op onder op het scherm om te sluiten 

 

Storingen 
- Controleer documentatie storingscodes 
- Herstel storing 
- Apparaat reset zichzelf 

 

Verwarmen (Iwv)  
- Druk op het vlamicoon (rode ring licht op) 
- Stel setpoint in d.m.v. de up/down toetsen 
- Pomp toert op totdat Fmin is bereikt 
- Mot Ventileren Setpoint 25°C 

 

Verwarmen (Iwv) 
- Als Swv > T2 En F1 > Foff 
- Antipendel  > 10 minuten 
- Mot Verwarmen Set Point 27°C 
- Pomp toert op als delta T > DT en < Fmax 

Koelen (Ikv) 
- Druk op het ijsicoon (blauwe ring licht op) 
- Stel setpoint in d.m.v. de up/down toetsen 
- Pomp toert op totdat Fmin is bereikt 
- Mot Ventileren Setpoint 25°C 
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Koelen (Ikv) 
- Als Skv < T2 en F1 > Foff 
- Antipendel > 10 minuten 
- Mot Koelen Set Point 18°C 
- Pomp toert op als delta T > DT en < Fmax 
- Pomp toert af als delta T < DT en > Fmin 

Verwarmen (Ewv) 
- Als Ewv is doorverbonden 
- En Swv > T2  en F1 > Foff 
- Antipendel > 10 minuten 
- Mot Verwarmen Set Point 27°C 

 

Koelen (Ekv) 
- Als Ekv is doorverbonden 
- En Swv > T2  en F1 > Foff 
- Antipendel > 10 minuten 
- Mot Koelen Set Point 18°C 
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13. Montage leidingwerk 
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14. Aansluitingen leidingwerk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Buffervat berekeningen 
Voor de veiligheid van het systeem dienst de installateur rekening te houden met een 
aantal calculaties. Dit voorkomt het invriezen van de platenwisselaar en het voorkomt 
pendelen van het buitendeel. Het buffervat mag een open buffervat zijn. 

 
Open laagtemperatuur verdeler:  
20 liter/kW verwarmingsvermogen buitendeel  
In de calculaties mag de waterhoeveelheid in de vloerverwarmingsslangen meegenomen 
worden. 
Deze hoeveelheid mag afgetrokken worden van de bufferinhoud.  
Rekenvoorbeeld: 18kW x 20 liter/kW = 360 liter -/- inhoud vloerverwarming 60 liter = 300 liter 
Tank 
 

 
Elektronische laagtemperatuur verdeler:  
20 liter/kW verwarmingsvermogen buitendeel 
In de calculatie mag de waterhoeveelheid in de vloerverwarmingsslangen niet meegenomen 
worden.  
Rekenvoorbeeld: 18kW x 20 liter/kW = 360 liter Tank 
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16. Elektrisch aansluiten 
 

PAC units aansluiten vanuit het buitendeel. Aarde, Nul, Fase en communicatiekabel 

 

- communicatiedraad (S) op X1 

- fasedraad (L) op X3 

- nuldraad (N) op X5 

- aardedraad (A) op X7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De KX units aansluiten op een voeding, Aarde, Nul en Fase en de buskabel (afgeschermd 2-
adrig) aansluiten. 

 

- fasedraad op X3 

- nuldraad op X5 

- aardedraad op X7 

- buskabel (A-B) op 3 en 4 
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17. Dipswitch instelling tbv PAC climate-kit 

 
18. Dipswitch instelling tbv KX climate-kit 
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19. Elektrisch Schema PAC 
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20. Elektrisch Schema KX 
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21. Storingscodes  
PAC 
 
Storing codes PAC     

 

  

       
Wand 

bediening 
Binnendeel print 

Probleem 
omschrijving 

Mogelijke oorzaak Omschrijving van het probleem 

Error code Rode led 
Groene 
led (1) 

geen indicatie 

uit Knippert 

Communicatiestoring 

- Normaal bedrijf 

uit Uit 
Voedingsprobleem 

binnendeel 
Geen voeding; defecte bedrading/zekering; defecte 

bedrading transformator 

3x knipperen Knippert 

Bedrading 
wandbediening 

Slechte aansluiting; defecte bedrading wandbediening 

Wandbediening Defecte wandbediening 

wait of geen 
indicatie 

uit Knippert Communicatiestoring 

Bedrading tussen binnen 
en buitendeel 

Slechte aansluiting; defecte bedrading of aansluiting 
tussen binnnen en buitendeel. 

Wandbediening 
Verkeerde master/slave instelling via wandbediening; 

infrarood-oog niet losgekoppeld (FDEN) 

E1 uit Knippert Communicatiestoring 

Externe invloed op 
bedrading 

wandbediening 

Slechte aansluiting van bedrading; spanningsveld in de 
bedrading wordt extern beinvloedt. 

 Stuurprint binnendeel 
wandbediening 

Defecte wandbediening of stuurprint binnendeel. 

E5 

2x knipperen Knippert 

Communicatiestoring 

Bedrading tussen binnen 
en buitendeel 

Slechte aansluiting; defecte bedrading of aansluiting 
tussen binnnen en buitendeel; onregelmatige 

communicatie door externe invloeden. 

2x knipperen Knippert 

Externe invloed 
(magnetische velden) 

Processor op stuurprint buitendeel werkt niet goed 
(voeding-reset). 

Stuurprint buitendeel Defecte stuurprint buitendeel 

2x knipperen Knippert 
Stuurprint buitendeel Defecte stuurprint buitendeel  

Zekering Defecte zekering 

E6 1x knipperen Knippert 
Storing 

verdampersensor 

Verdampersensor                    
(Thi-R1,2 en 3) 

Defecte verdampersensor; slechte aansluiting/contact; 
bedrading defect 

Stuurprint binnnendeel Defecte stuurprint binnendeel (sensoraansluiting) 

E7 1x knipperen Knippert 
Storing 

retourluchtsensor 

Retourluchtsensor (Thi-
A) 

Defecte retourluchtsensor; slechte aansluiting/contact; 
bedrading defect 

Stuurprint binnnendeel Defecte stuurprint binnendeel (sensoraansluiting) 

E8 1x knipperen Knippert 
Te hoge belasting bij 

verwarming 

Vervuiling filters, onjuiste 
koudemiddelvulling 

Indien de verdampertemperatuur te hoog is (T > 63°C) 

Verdampersensor (Thi-
R1,2,3) 

Defecte verdampersensor  

Stuurprint binnendeel defecte stuurprint binnendeel (sensor ingang) 

E9 1x knipperen Knippert 
INVRIES 

BEVEILIGING 

LUCHT IN SYSTEEM Defecte pomp; slechte bedrading/aansluiting 

WATERFLOW POMP Slechte werking flowschakelaar 

FLOWSCHAKELAAR 
Defecte stuurprint binnendeel (defecte pomp of 

flowaansluiting) 
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Extern 
Defecte optionele onderdelen; verstopping 

afvoerleiding, geen ontluchting, ontbreken afschot 

E10 uit Knippert 
Teveel aangesloten 

binnendelen 
Aantal aangesloten 

binnendelen 
Indien er meer dan 16 binnendelen op 1 wandbediening 

aangesloten worden 

E14 3x knipperen Knippert 
Communicatiestoring 

master-slave 

Verkeerd adres Master-slave instelling niet juist 

Bedrading 
wandbediening 

Slechte aansluiting; defecte XY bedrading tussen 
binnendelen 

E16 uit Knippert 
Storing fanmotor 

binnendeel 

Ventilatormotor 
binnendeel 

Controleer de weerstand van de fanmotor, aansluiting 1 
en 3: 25MΩ of hoger en 3 en 4: 30kΩ of hoger 

Stuurprint binnendeel 
Controleer de spanning op CNFAN, aansluiting 1 en 

3=280VDC, 3 en 4=15VDC, 3 en 5=4~6VDC 

E19 1x knipperen Knippert 
Binnendeel 

operatiecheck 
Testbedrijf condenspomp 

nog aan 
SW7-1 uitschakelen (op stuurprint binnendeel) 

E28 uit Knippert 
Storing 

wandbedieningsensor 
Temperatuursensor 

wandbediening 
Defecte bekabeling/sensor van temperatuursensor in 

de wandbediening 

E33  uit Knippert 
Stroomonderbreking, 

hoge stroom 

Voedingsprobleem, 
probleem met printplaat 

buitendeel 

Indien de stroom op de primaire zijde van de inverter de 
ingestelde waarde overschrijdt. 

E34  uit Knippert 
Spanning-

onderbreking,  lage 
spanning 

Spanningonderbreking, 
lage spanning 

Onderbreking van voeding op L1, L2 of L3; defect noise 
filter (alleen bij 3 fase modellen) 

Stuurprint buitendeel 
Defecte stuurprint buitendeel (defecte voedingsingang 

circuit) (alleen 3-fase modellen) 

E35 uit knippert 
Te hoge belasting bij 

koeling 

 
Indien de condensortemperatuur te hoog is (T > 40°C). 

 
Defecte condensorsensor (Tho-R1,2) 

 
Defecte stuurprint buitendeel (defecte sensoringang) 

E36 uit knippert 
Te hoge 

persgastemperatuur 

Vervuilde filters, 
vervuilde condensor, 

ondervulling 
Indien de persgastemperatuur te hoog is (T > 130°C) 

Persgassensor (Tho-D) Defecte persgassensor 

Stuurprint buitendeel 
Defecte stuurprint buitendeel (defecte persgassensor 

ingang) 

E37 uit knippert 
Storing 

condensorsensor 

Condensorsensor 
Defecte condensorsensor (Tho-R1, 2), defecte 

bedrading of slechte aansluiting 

Stuurprint buitendeel Defecte stuurprint buitendeel (defecte sensoringang) 

E38 uit knippert 
Storing 

buitentemperatuur-
sensor 

Buitentemperatuursensor 
Defecte buitentemperatuursensor (Thi-A), defecte 

bedrading of slechte aansluiting 

Stuurprint buitendeel Defecte stuurprint buitendeel (defecte sensoringang) 

E39 uit knippert 
Storing 

persgassensor 

Persgassensor 
Defecte persgassensor (Tho-D), defecte bedrading of 

slechte aansluiting 

Stuurprint buitendeel Defecte stuurprint buitendeel (defecte sensoringang) 

E40 uit knippert Hoge drukstoring 

Overvulling; afsluiters 
gesloten; vervuiling 

filters; draait fanmotor? 

Indien de hoge druk (p > 41 bar) wordt overschreden 
(63H1) 

Stuurprint buitendeel Defecte stuurprint buitendeel (defecte 63H1 ingang) 

E41 uit knippert 
Oververhitting 

inverter 
Inverterprint of 

koelribben 
Oververhitting van powertransistor (200-250VS) 

E42 uit knippert 
Stroomonderbreking, 

hoge stroom 

Stuurprint buitendeel, 
compressor 

Stroomonderbreking (te hoge stroom naar compressor) 

Overvulling; afsluiters 
gesloten; vervuiling 

filters; draait fanmotor? 
Stroomonderbreking (te hoge stroom naar compressor) 

E45 uit knippert 
Communicatiestoring 

inverter 
Stuurprint buitendeel Geen communicatie vanaf stuurprint 
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Inverterprint Geen communicatie vanaf inverterprint 

E47 uit knippert 
Stroomonderbreking, 

hoge spanning 
Buitendeel stuurprint 

Indien de omgevormde spanning te hoog is (DC > 
340V) (SRC40-60 modellen) 

E48 uit knippert 
Storing fanmotor 

buitendeel (model 
SRC40-60) 

DC ventilatormotor 
buitendeel 

Controleer de weerstand van de fanmotor, aansluiting 1 
en 3: 25MΩ of hoger en 3 en 4: 30kΩ of hoger 

Stuurprint buitendeel 
Controleer de spanning op CNFAN, aansluiting 1 en 

3=280VDC, 3 en 4=15VDC, 3 en 5=4~6VDC 

E49 uit knippert 
Lage drukstoring 

(model SRC40-60) 

Ondervulling, afsluiter 
dicht, afwijking LP 

sensor 
Indien de gemeten druk lager is dan 1,5 bar 

Defecte lagedruk sensor 
(LP) 

Defecte lagedruk sensor, slechte aansluiting of 
gebroken bedrading 

Stuurprint buitendeel 
Defecte stuurprint buitendeel (defecte lagedruk sensor 

ingang) 

E51 uit knippert 
Storing fanmotor 

buitendeel (model 
FDC71-250) 

Inverterprint Slechte werking inverterprint 

E53 uit knippert 
Storing 

zuiggassensor 

Defecte sensor (Tho-S) 
Defecte zuiggassensor; slechte aansluiting/contact; 

bedrading defect 

Stuurprint buitendeel 
Defecte stuurprint buitendeel (defecte 

temperatuursensor ingang) 

E54 uit knippert 
Lage drukstoring 

(model FDC71-250) 

Ondervulling, afsluiter 
dicht, afwijking LP 

sensor 
Indien de gemeten druk lager is dan 1,5 bar 

Defecte lagedruk sensor 
(LP) 

Defecte lagedruk sensor, slechte aansluiting of 
gebroken bedrading 

Stuurprint buitendeel 
Defecte stuurprint buitendeel (defecte lagedruk sensor 

ingang) 

E55 uit knippert Storing cartersensor 

Defect cartersensor 
(Tho-H) 

Defecte cartersensor, slechte aansluiting of gebroken 
bedrading (FDC200-250VS) 

Stuurprint buitendeel 
Defecte stuurprint buitendeel (defecte cartersensor 

ingang) (FDC200-250VS) 

E57 uit knippert Koudemiddeltekort Lekkage, afsluiters dicht 
Indien het temperatuurverschil op de verdamper te klein 
is (Bij koeling: Thi-A - Thi-R > 4°C, bij verwarming Thi-A 

- Thi-R < 4°C) 

E59 uit knippert Compressor defect 
Compressor, 
inverterprint 

Indien compressorsnelheid te laag is (n < 11Hz) 

E60 uit knippert 
Vaststaande rotor 

(compressor 
Compressor, printplaten, 
koudemiddelhoeveelheid 

Indien de rotorpositie bij het opstarten van de 
compressor niet kan worden gesignaleerd 



 Installatiehandleiding Climate Kit 

 
23 

V3. 11-2020-NED 

20. Storingscodes KX 

Storingcodes KX6/KXZ   

 

  

      
      

Wand 
bediening 7 Segment 

display 
Probleem 

omschrijving 
Mogelijke oorzaak Omschrijving van het probleem 

Error code 

geen 
indicatie 

  
Communicatie-

storing 

- Normaal bedrijf 

Voedingsprobleem binnendeel 
Geen voeding; defecte bedrading/zekering; 

defecte transformator 

Bedrading wandbediening 
Slechte aansluiting; defecte bedrading 

wandbediening 

Wandbediening Defecte wandbediening 

WAIT of 
geen 

indicatie 

 Communicatie-
storing 

Bedrading tussen binnen en buitendeel 
Slechte aansluiting; defecte bedrading of 
aansluiting tussen binnnen en buitendeel 

Wandbediening 
Verkeerde master/slave instelling via 

wandbediening 

E1   
Communicatie-

storing 

Externe invloed op bedrading 
wandbediening 

Slechte aansluiting van bedrading; spanningsveld 
in de bedrading wordt extern beinvloedt 

 Stuurprint binnendeel wandbediening Defecte wandbediening of stuurprint binnendeel 

E2  Dubbel adres Adresseringsfout 
Twee of meer binnendelen hebben een gelijk 

binnendeeladres (blauwe schakelaars) 

E3/E5   
Communicatie-

storing 

Voedingsprobleem buitendeel 
Automaat buitendeel uitgeschakeld; defecte 

zekering; LET OP: bij opstart eerst voeding op 
buitendeel dan voeding op de binnendelen 

Externe invloed (magnetische velden) Afscherming AB bekabeling niet correct 

Stuurprint buitendeel Defecte stuurprint buitendeel 

Stuurprint binnendeel Defecte stuurprint binnendeel 

Probleem met AB bedrading 
(buskabel) 

Slechte aansluiting; defecte bedrading of 
aansluiting tussen binnnen en buitendeel; 
onregelmatige communicatie door externe 

invloeden 

E6  
Storing 

verdamper-
sensor 

Verdampersensor                    (Thi-
R1,2 en 3) 

Defecte verdampersensor; slechte 
aansluiting/contact; bedrading defect 

Stuurprint binnnendeel Defecte stuurprint binnendeel (sensoraansluiting) 

E7   
Storing 

retourlucht-
sensor 

Retourluchtsensor     (Thi-A) 
Defecte retourluchtsensor (stekker CNH); slechte 

aansluiting/contact; bedrading defect 

Stuurprint binnnendeel Defecte stuurprint binnendeel (sensoraansluiting) 

E9 1x knipperen Knippert 

INVRIES 
BEVEILIGING 

LUCHT IN SYSTEEM 

Vlotterschakelaar WATERFLOW POMP 

Stuurprint binnendeel FLOWSCHAKELAAR 

Extern Extern 

E10   
Teveel 

aangesloten 
binnendelen 

Aantal aangesloten binnendelen 
Indien er meer dan 16 binnendelen op 1 

wandbediening aangesloten worden 

E12  Foutieve 
adressering 

Adresseringsfout netwerk 
Verkeerde mix van adressering (handmatig en 

automatisch in 1 netwerk ) 
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E16   
Storing 

fanmotor 
binnendeel 

Ventilatormotor binnendeel 
Controleer de weerstand van de fanmotor, 

aansluiting 1 en 3: 25MΩ of hoger en 3 en 4: 
30kΩ of hoger 

Stuurprint binnendeel 
Controleer de spanning op CNFAN, aansluiting 1 
en 3=280VDC, 3 en 4=15VDC, 3 en 5=4~6VDC 

E18  Foutieve 
adressering 

Adresseringsfout netwerk Master/Slave instelling van de binnendelen 

E19   
Binnendeel 

operatiecheck 
Testbedrijf condenspomp nog aan SW7-1 uitschakelen (op stuurprint binnendeel) 

E20 

 Ventilator 
snelheid 

defecte ventilatormotor of print van het 
binnendeel 

Controleer de weerstand van de fanmotor, 
aansluiting 1 en 3: 25MΩ of hoger en 3 en 4: 

30kΩ of hoger 

          

Controleer de spanning op CNFAN, aansluiting 1 
en 3=280VDC, 3 en 4=15VDC, 3 en 5=4~6VDC 

E28  
Storing 

wandbediening-
sensor 

Temperatuursensor wandbediening 
Defecte bekabeling/temperatuursensor in de 

wandbediening 

E30   
Communicatie-

storing 
Bedradingsfout 

Geen communicatie tussen buiten en binnendeel 
(AB) 

E31  Dubbel adres Adresseringsfout buitendeel Dubbel buitendeeladres bij gekoppeld systeem 

E32   Open fase Voedingsprobleem Faseverdraaiing; weggevallen fase 

E35  
Te hoge 

belasting bij 
koeling (KX4) 

Kortsluiting lucht, vervuilde condensor, 
overvulling 

Indien de condensortemperatuur te hoog is (T > 
40°C). 

Condensorsensor  Defecte condensorsensor (Tho-R1,2) 

Stuurprint buitendeel 
Defecte stuurprint buitendeel (defecte 

sensoringang) 

E36 
E36-1; E36-2 
(compressor 1 

of 2) 

Te hoge 
persgas-

temperatuur 

Vervuilde filters, vervuilde condensor, 
ondervulling 

Indien de persgastemperatuur te hoog is (T > 
130°C) 

Persgassensor (Tho-D) Defecte persgassensor 

Stuurprint buitendeel 
Defecte stuurprint buitendeel                                      

(defecte persgassensor ingang) 

E36 E36-3 
Te lage 
persgas-

temperatuur 
Teveel koudemiddel 

Indien de persgastemperatuur te laag is               
(oververhitting T < 5 °C) 

E37 E37-1,2,5,6 
Storing 

condensor-
sensor 

Condensorsensor 
Defecte condensorsensor (E37-1=Tho-R1 E37-

2=Tho-R2, E37-5=Tho-SC, E37-6=Tho-H), 
defecte bedrading of slechte aansluiting 

Stuurprint buitendeel 
Defecte stuurprint buitendeel (defecte 

sensoringang) 

E38  
Storing buiten-
temperatuur-

sensor 

Buitentemperatuursensor 
Defecte buitentemperatuursensor (Thi-A), 
defecte bedrading of slechte aansluiting 

 
Stuurprint buitendeel 

Defecte stuurprint buitendeel (defecte 
sensoringang) 

E39 
E39-1; E39-2 
(compressor 1 

of 2) 

Storing 
persgassensor 

Persgassensor 
Defecte persgassensor (Tho-D), defecte 

bedrading of slechte aansluiting 

Stuurprint buitendeel 
Defecte stuurprint buitendeel (defecte 

sensoringang) 

E40  Hoge 
drukstoring 

Overvulling; afsluiters gesloten; 
vervuiling filters; draait fanmotor? 

Indien de hoge druk (p > 41 bar) wordt 
overschreden (63H1) 

Stuurprint buitendeel 
Defecte stuurprint buitendeel (defecte 63H1 

ingang) 

E41 E41-1; E41-2 
(inv. 1 of 2) 

Oververhitting 
inverter (KX4) 

Inverterprint of koelribben Oververhitting van powertransistor  

E42  
Stroomonder-
breking, hoge 

stroom 

Stuurprint buitendeel, compressor 
Stroomonderbreking (te hoge stroom naar 

compressor) 

Overvulling; afsluiters gesloten; 
vervuiling filters; draait fanmotor? 

Stroomonderbreking (te hoge stroom naar 
compressor) 

E43 E43-1; E43-2 
Teveel 

binnendelen 
Aantal aangesloten binnendelen 

E43-1=teveel aangesloten binnendelen, E43-
2=te grote aangesloten capaciteit 

E45  Stuurprint buitendeel Geen communicatie vanaf stuurprint 
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Communicatie-
storing inverter 

Inverterprint Geen communicatie vanaf inverterprint 

E46   
Foutieve 

adressering 
Adresseringsfout netwerk 

Verkeerde mix van adressering (handmatig en 
automatisch in 1 netwerk ) 

E48  
Storing 

fanmotor 
buitendeel 

DC ventilatormotor buitendeel 
Controleer de weerstand van de fanmotor, 

aansluiting 1 en 3: 25MΩ of hoger en 3 en 4: 
30kΩ of hoger 

Stuurprint buitendeel 
Controleer de spanning op CNFAN, aansluiting 1 
en 3=280VDC, 3 en 4=15VDC, 3 en 5=4~6VDC 

E49   
Lage 

drukstoring 

Ondervulling, afsluiter dicht, afwijking 
LP sensor 

Indien de gemeten druk lager is dan 1,3 bar 

Defecte lagedruk sensor (LP) 
Defecte lagedruk sensor, slechte aansluiting of 

gebroken bedrading 

Stuurprint buitendeel 
Defecte stuurprint buitendeel (defecte lagedruk 

sensor ingang) 

E53  Storing 
zuiggassensor 

Defecte sensor (Tho-S) 
Defecte zuiggassensor (stekker CNTH); slechte 

aansluiting/contact; bedrading defect 

Stuurprint buitendeel 
Defecte stuurprint buitendeel (defecte 

temperatuursensor ingang) 

E54 E54-1; E54-2 
Lage druk/hoge 

druksensor 
probleem 

Defecte hogedruksensor 
Indien de gemeten spanning < 0V of > 3,49V 

(sensor output: zwart=GND, zwart-rood=5VDC) 

Defecte lagedruk sensor  
Indien de gemeten spanning < 0V of > 3,49V 

(sensor output: zwart=GND, zwart-rood=5VDC) 

Stuurprint buitendeel Defecte stuurprint buitendeel/ bedrading 

E55 E55-1; E55-2 
Storing 

cartersensor 

Defect cartersensor (Tho-C) 
Defecte cartersensor, slechte aansluiting of 

gebroken bedrading 

Stuurprint buitendeel 
Defecte stuurprint buitendeel (defecte 

cartersensor ingang)  

E56 E56-1; E56-2 
(inv. 1 of 2) 

Oververhitting 
inverter (KX6) 

Inverterprint of koelribben Oververhitting van powertransistor  

E58  Vaststaande 
rotor (KX6) 

Defecte compressor, carter te koud 
Indien de rotorpositie van compressor niet kan 

worden gesignaleerd, 1 uur wachten met 
carterverwarming aan 

E59 
E59-1; E59-2 
(compressor 1 

of 2) 

Compressor 
defect 

Compressor, inverterprint Indien compressorsnelheid te laag is (n < 11Hz) 

E60  Vaststaande 
rotor (KX4) 

Compressor, printplaten, 
koudemiddelhoeveelheid 

Indien de rotorpositie van compressor niet kan 
worden gesignaleerd, 1 uur wachten met 

carterverwarming aan 

E63   Noodstop Verbreking CNT contact Functie actief via onderhoudsmenu RC-E1/3 

E75  
SL-1N-E 
SL-2N-E 
SL-3N-E  

 Communicatiefout in centrale 
bediening 

Defect comunicatiecircuit in SL-1N-E, SL-2N-E, 
SL-3N-E  

 

 

  



 Installatiehandleiding Climate Kit 

 
26 

V3. 11-2020-NED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zweth 24  

2991LH BARENDRECHT 

TELL +31180750300 

Info@coolmark.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


