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Navigatie

Instellen kamertemperatuur

Een gedetailleerde beschrijving van de knopfuncties 
is te vinden in het hoofdstuk Display.
Het hoofdstuk Menu selecteren bevat informatie over 
door het menu bewegen en het invoeren van ver-
schillende instellingen.

Door tweemaal op de knop OK te drukken in de start-
modus in het hoofdmenu, kunt u de modus voor het 
instellen van de kamertemperatuur selecteren. Meer 
informatie vindt u in het hoofdstuk Instellen van ka-
mertemperatuur.

Om het warmwatervolume tijdelijk te verhogen, draait 
u eerst aan de bedieningsknop om menu 2 te marke-
ren (symbool met waterdruppel) en dan drukt u twee-
maal op de knop ‘OK.’ Meer informatie vindt u in het
hoofdstuk Uitvoer warm water instellen

Als het warmtecomfort verstoord is, kunt u zelf een 
aantal handelingen uitvoeren voordaat u contact met 
de monteur opneemt. De aanwijzingen hiervoor vindt 
u in het hoofdstuk De instellingen annuleren.

Verhogen van het warmwatervolume

Als het warmtecomfort verstoord is

Knop ‘Ok’ 
(bevestigen/selecteren)

Knop ‘Back’  
(terug/annuleren/af-
sluiten)

Knop ‘Regulation’
(bewegen/verhogen/
verlagen)

SMO20

SMO40

SMO20

SMO40
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1. Belangrijke informatie
Informatie over 
veiligheid

Serienummer

Symbolen

Markering

Deze handleiding bevat installatie- en onderhoudsprocedu-
res voor specialisten.

Het apparaat kan worden bediend door kinderen ou-
der dan 8 jaar en personen met fysieke, sensorische 
of mentale beperkingen, en zonder enige ervaring of 
kennis van de werking van het apparaat, indien deze 
personen onder toezicht staan of getraind zijn over 
veilig gebruik en als ze de aan de bediening verbon-
den risico's begrijpen. Kinderen mogen dit apparaat 
niet als speelgoed gebruiken. Kinderen die niet onder 
toezicht staan, mogen geen activiteiten uitvoeren met 
betrekking tot schoonmaken en basaal onderhoud.

De rechten om ontwerpwijzigingen door te voeren 
zijn voorbehouden.

©NIBE 2020

Het serienummer staat op de bovenkant van de 
HK 200S.

BELANGRIJK
Dit symbool geeft informatie aan over het risico voor 
het apparaat of personen

VOORZICHTIG
Dit symbool verwijst naar belangrijke informatie die in 
acht moet worden genomen bij gebruik van het apparaat.

ADVIES
Dit symbool verwijst naar tips om het product eenvou-
dig te bedienen.

VOORZICHTIG
Wanneer u contact opneemt met de installatiemon-
teur, moet u altijd het serienummer van het product 
vermelden (14 cijfers).

Serie-
nummer

Afvalverwijdering

Informatie voor bepaalde landen

Het verwijderen van de verpakking is de 
verantwoordelijkheid van de installa-
tiemonteur die het product installeert, 
of van een speciale faciliteit voor afval-
verwerking.

Onjuiste verwijdering van het product door de gebrui-
ker is onderworpen aan administratieve sancties uit 
hoofde van de toepasselijke regelgeving.

Installatiehandleiding

Deze installatiehandleiding moet worden verstrekt 
aan de cliënt.

Verwijder uit bedrijf genomen producten 
niet samen met normaal huishoudelijk 
afval. Bied deze producten aan bij een 
gespecialiseerde faciliteit voor afvalverwij-
dering of een verkoper die dergelijke dien-
sten aanbiedt.

De HK 200S beschikt over de CE-markering en is 
voor brandbescherming ingedeeld als IP21.

De CE-markering bevestigt dat NIBE heeft ge-
zorgd voor conformiteit van het product met de toe-
passelijke voorschriften uit hoofde van de relevante 
EU-richtlijnen. De CE is vereist voor de meeste pro-
ducten die in de EU worden verkocht, ongeacht hun 
plaats van vervaardiging.

IP21 betekent dat voorwerpen met een diameter die 
groter of gelijk is aan 12,5 mm niet kunnen binnen-
dringen en geen schade kunnen veroorzaken, en dat 
het product is beveiligd tegen verticaal vallende wa-
terdruppels.

Hoofdstuk 01 | Belangrijke informatie
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Omschrijving Notities Handteke-
ning

Datum

Verwarmingsmiddel

Installatie spoelen

Installatie ontluchten

Diafragma expansievat

Deeltjesfilter

Veiligheidsklep

Afsluitkleppen

Druk in het verwarmingssysteem

Aansluiten overeenkomstig de tekening

Warm water

Afsluitkleppen

Mengklep

Veiligheidsklep

Stroomvoorziening

Communicatieverbinding

Circuitzekeringen

Zekeringen, interne module

Bouwzekeringen

temperatuursensor, buiten

Ruimtesensor

Energiemeter

Noodschakelaar

Schakeldifferentieel

Thermostaat, instelling noodmodus

Overige

Aangesloten op

Acceptatie van installatie
Vóórdat het verwarmingssysteem kan worden opgestart, moet het eerst worden geaccepteerd . De acceptatie 
moet worden uitgevoerd door een persoon met de juiste kwalificaties. Vul de kaart in de gebruikershandleiding 
in door de installatiegegevens in te voeren.

CONTROLELIJST

Hoofdstuk 01 | Belangrijke informatie



6 HK 200S

2. Levering en gebruik
Transport

Montage

De HK 200S-warmtepomp moet verticaal worden 
vervoerd en opgeslagen op een droge plaats. De HK 
200S kan echter voorzichtig aan de achterkant van 
de behuizing worden geplaatst wanneer u het appa-
raat het gebouw binnendraagt.

Laat 800 mm. aan vrije ruimte over aan de voorkant 
van de warmtepomp. Alle onderhoudswerkzaamhe-
den aan de HK 200S kunnen vanaf de voorkant wor-
den uitgevoerd.

De zijpanelen zijn permanent geïnstalleerd en kun-
nen daarom niet worden gedemonteerd.

• De HK 200S moet op een stevige waterdichte
basis worden geplaatst die geschikt is voor het
gewicht van de binnenunit. De gereguleerde po-
ten van de warmtepomp zorgen voor nivellering
en stabiele opstelling van het apparaat.

• Omdat de HK 200S  is voorzien van een con-
densafvoer, moet de warmtepompinstallatie wor-
den voorzien van een afvoer op de vloer en met
een afvoer naar de riolering.

1. Verwijder de schroeven aan de onderkant van het
voorpaneel.

2. Kantel het deksel aan de onderkant en til het dek-
sel op.Plaats van installatie

BELANGRIJK
Laat 10 - 25 mm. vrije ruimte over tussen de binnen-
module en de achterwand voor kabels en leidingen.

800 mm

Verwijderen van de afdekkingen

20-40 mm

Meegeleverde items

Veiligheidsklep
met drukmeter

Sleutelmaat 13
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3. Structuur van de binnenmodule
HK 200S

XL10

XL11

QN12

QN10

GP12

EP2

CM1

EB1

XL4 XL13 XL14 XL3 XL2

XL1

BP4

EB15

BT15

BT71

BT6

EB2

BT64

BT63

BT7

BT12

BT3
BT25

Hoofdstuk 03 | Structuur van de binnenmodule



7HK 200S

3. Structuur van de binnenmodule
HK 200S

XL10

XL11

QN12

QN10

GP12

EP2

CM1

EB1

XL4 XL13 XL14 XL3 XL2

XL1

BP4

EB15

BT15

BT71

BT6

EB2

BT64

BT63

BT7

BT12

BT3
BT25

Hoofdstuk 03 | Structuur van de binnenmodule



8 HK 200S

F1
F2

X1 X2

K1-K3

T1

AA23

AA8
X3

F3

LEGENDA

HVAC-elementen
CM1 Membraanexpansievat, gesloten

QN10 Isolatieklep, sanitair warm water/centrale ver-
warming

QN12 Isolatieklep, koeling/verwarming

GP12 Circulatiepomp

EP2 Warmtewisselaar

Sensoren
BP4 Druksensor, hoge druk

BT3 Temperatuursensor, retour van 
verwarmingsmiddel

BT6 Temperatuursensor, laden van warm water

BT7 Temperatuursensor, bovenkant van de boiler

BT12 Temperatuursensor, condensafvoer

BT15 Temperatuursensor, vloeistof

BT25 Temperatuursensor, retour van 
verwarmingsmiddel

BT63 Temperatuursensor, toevoer van 
verwarmingsmiddel stroomafwaarts 
van de dompelverwarming 

BT64 Temperatuursensor, retour van 
verwarmingsmiddel

BT71 Temperatuursensor, retour van 
verwarmingsmiddel

Elektrische elementen
X1 Koppeling

X2 Koppeling

X3 Koppeling

K1-K3 Contact met dompelverwarming

T1 Thermostaat, modus stand-by

AA23 Communicatiekaart

AA8 Titaniumanodekaart

F3 Temperatuurbegrenzing

F1 Stroomonderbreker  
(naar externe module) 

F2 Stroomonderbreker  
(naar interne module)

EB1 Dompelverwarming

Overige
EB15 HK 200S

PF3 Serienummer 

EB2 Tank voor warm water voor huishoudelijk 
gebruik

Leidingaansluitingen
XL1 Aansluiting, verwarmingsmiddel, toevoer 

XL2 Aansluiting, verwarmingsmiddel, toevoer 

XL3 Aansluiting, koud water

XL4 Aansluiting, warm water

XL10 Aansluiting, koeling

XL11 Aansluiting, veiligheidsgroep, 
manometer

XL13 Aansluiting, vloeibaar koelmiddel

XL14 Aansluiting, vloeibaar koelmiddel

Hoofdstuk 03 | Structuur van de binnenmodule
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4. Leidingaansluitingen
Algemene leidingaansluitingen

De installatie van leidingen moet worden uitgevoerd 
overeenkomstig de geldende normen en richtlijnen. 
De HK 200S-binnenunit met SPLIT-luchtwarmtepomp 
voor buiten en de controller SMO20/SMO40 vormen 
een volle-dig verwarmingssysteem.

Het systeem kan samenwerken met een verwar-
mingssysteem voor lage en gemiddelde temperatuur. 
De aanbevolen temperatuur van het verwarmings-
middel bij de minimale ontworpen buitentemperatuur 
DOT mag bij aanvoer niet hoger zijn dan 55°C, en 
45°C bij het retourcircuit van het verwarmingssys-
teem. De HK 200S kan zelfs 65°C bereiken bij ge-
bruik van een module voor doorstroomverwarming of 
een andere warmtebron met piekbelasting. 
Overtollig middel dat uit de veiligheidsklep stroomt, 
moet met een buis naar een vloerafvoer worden af-
gevoerd. De overlooppijp moet over de gehele lengte 
van de veiligheidsklep worden afgeschuind en moet 
tegen bevriezing worden beveiligd. Voor maximale 
systeemefficiëntie 
raden we aan de HK 200S zo dicht mogelijk bij de 
warmtepomp te installeren. 
De HK 200S-module is niet met afsluitkleppen uitge-
rust. Deze moeten buiten de binnenmodule worden 
geïnstalleerd, zodat het in de toekomst gemakkelijker 
is onderhoud uit te voeren. De HK 200S-module kan 
worden aangesloten op de installatie voor centrale 
verwarming, koeling en warm tapwater. Installeer de 
meegeleverde veiligheidsklep en de manometer.

De HK 200S is uitgerust met een membraanexpan-
sievat voor een verwarmingscircuit van 10 I. De start-
druk van het expansievat moet op de juiste maxima-
le hoogte (H) worden ingesteld tussen het vat en de 
hoogste verwarming. Raadpleeg hierbij de tekening. 
De startdruk van 0,5 bar (5 mvp) is het maximaal toe-
laatbare hoogteverschil van 5 m.

Indien de standaard startdruk in het membraanex-
pansievat te laag is, kan deze worden verhoogd door 
het vat via de geïnstalleerde klep te vullen.
Alle wijzigingen aan de startdruk beïnvloeden het ver-
mogen van het membraanexpansievat om de toena-
me in watervolume te ondersteunen.

BELANGRIJK
Alle hooggelegen plaatsen in het verwarmingssys-
teem moeten zijn voorzien van ventilatie-openingen.

BELANGRIJK
Pijpleidingen moeten worden gespoeld vóórdat de bin-
nenmodule wordt aangesloten. Zo beschadigt moge-
lijk binnendringend vuil de elementen niet.

BELANGRIJK
Zolang geen verwarmingscircuits in het systeem met 
het verwarmingsmiddel worden opgeslagen, mag de 
schakelaar (SF1) in de SMO-module niet in positie ‘I’ 
of ‘     ’ worden gezet. De compressor in de warmte-
pomp en de module voor doorstroomverwarming kun-
nen beschadigd raken.

Capaciteit van de binnenunit en het 
verwarmingssysteem 

Systeemvereisten

De inwendige capaciteit van HK 200S voor het bere-
kenen van het membraanexpansievat in de installatie 
voor warm water voor huishoudelijk gebruik bedraagt 
in totaal 180 l. De capaciteit van het membraanex-
pansievat moet ten minste 5% van de totale capaci-
teit bedragen.

Minimaal vereiste configuratie:
Voor correcte werking moet de capaciteit van het 
verwarmingssysteem aan de installatievereisten vol-
doen. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, 
dient u een extra buffertank te installeren.

VOORZICHTIG
In dit geval moet het membraanexpansievat van de 
warmwaterinstallatie beschikken over een capaciteit 
van 10 liter. Bij de installatie voor sanitair warm water 
is het membraanexpansievat niet vereist. Het installe-
ren van een veiligheidsklep met een openingsdruk van 
6 bar is echter wel vereist.

BELANGRIJK
Alle verbindingen vereisen vrije doorstroming. Daarom 
moet een afvoerklep worden geïnstalleerd.

Hoofdstuk 04 | Leidingaansluitingen
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HK 200 S

HK 200 M

P

De HK 200S-binnenunit is uitgerust met een spi-
raalwaterverwarmer, membraanexpansievat, veilig-
heidsgroep, elektrische verwarming, isolatiekleppen, 
platenwarmtewisselaar, meetinstrumenten en een 
elektronische circulatiepomp. Samen met de 
bui-tenunit van de SPLIT- en SMO20/SMO40-
module voor lucht-warmtepompen wordt een 
compleet verwarmings-systeem gevormd.
De AMS levert warmte voor het verwarmen van 
warm water voor huishoudelijk gebruik en voor het 
voeden van het verwarmingssysteem.

De unit gebruikt gratis energie uit de buitenlucht 
en werkt efficiënt binnen het bereik van lage tempe-
raturen (tot -20°C).
De verbinding wordt bij stroomuitval tegen bevrie-
zing beveiligd door de buiten- en binnenunit van de 
HK 200S aan te sluiten op een systeem van buizen 
gevuld met koelmiddel. Het systeem kan worden 
be-diend met de module SMO20 of SMO40.

Installatieschema

Symbool Betekenis

Luchten

Afsluitkleppen

Waterkraan

Terugslagklep

Regelklep

Driewegklep

Veiligheidsklep

Thermometer

Temperatuursensor

Membraanexpansievat

Buffertank

Overdrukventiel

Symbool Betekenis

Manometer

Circulatiepomp

Deeltjesfilter

Compressor

Warmtewisselaar

Koeling

Centrale verwarming

Warm water voor 
huishoudelijk gebruik

Verwarmingssystemen 
Vloerverwarming

Hoofdstuk 04 | Leidingaansluitingen
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Luchten

Afsluitkleppen

Waterkraan

Terugslagklep

Regelklep

Driewegklep

Veiligheidsklep

Thermometer

Temperatuursensor

Membraanexpansievat

Buffertank

Overdrukventiel

Symbool Betekenis

Manometer

Circulatiepomp

Deeltjesfilter

Compressor

Warmtewisselaar

Koeling

Centrale verwarming

Warm water voor 
huishoudelijk gebruik

Verwarmingssystemen 
Vloerverwarming
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HK 200S-module voor binnen
• Het wordt aanbevolen om de HK 200S-module te

installeren in een ruimte met vloerafvoer, en het
beste in een bijkeuken of ketelhuis.

• De vloer kan het beste bestaan uit solide beton.
• De HK 200S-module moet met de achterkant

naar de buitenmuur worden geplaatst, en het
beste in een ruimte waar geluid geen probleem
vormt. Plaats het apparaat indien mogelijk niet in
de buurt van een wand van een slaapkamer of
een andere kamer waar geluid mogelijk een pro-
bleem kan vormen.

• Het apparaat kan worden genivelleerd door de
poten te reguleren.

• Leidingen moeten zo worden aangebracht dat ze
niet aan een slaap- of woonkamer grenzen.

• Onthoud ongeveer 800 mm. aan vrije ruimte aan
de voorkant en 220 mm. boven het apparaat vrij
te laten voor toekomstig onderhoud.

1. Sluit de HK 200S-module aan op de verwar-
mings-, koud- en warmwaterleidingen.

2. Installeer de pijpen van het koelmiddel.
3. Sluit de stroommeter, buitentemperatuursensor, 

gecentraliseerde stroomregeling en kabels tus-
sen HK 200S, AMS en SMO20/SMO40 aan.

4. Sluit de voeding op de module HK 200S aan.
5. Ga verder volgens de aanwijzingen voor opstar-

ten in het hoofdstuk Opstarten en regeling.

Aanbevolen volgorde voor installatie
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Afmetingen en leidingaansluitingen

XL11

XL10

XL4

XL14XL13 XL4

XL5

XL5

XL3

XL3

XL2

XL2

XL1

XL1

XL14
XL13

PF3

20-40

15
89

11
5

600,5

61
0,

5

30
0

156

93,5 92,5 87 63 55

65

15
5 44

15
2

afstellen van poten

XL11

XL10

Leidingaansluitingen
XL1 Aansluiting, verwarmingsmiddel, toevoer 

Ø 22 mm.
XL2 Aansluiting, verwarmingsmiddel, toevoer

Ø 22 mm.
XL3 Aansluiting, koud water, Ø 22 mm.
XL4 Aansluiting, warm water, Ø 22 mm.
XL5 Aansluiting, circulatie, Ø 15 mm.
XL10 Aansluiting, koeling, Ø 22 mm.
XL11 Aansluiting, veiligheidsgroep

Ø 22 mm., manometer
XL13 Aansluiting, vloeibaar koelmiddel ¼ inch
XL14 Aansluiting, vloeibaar koelmiddel ½ inch
Overige informatie
PF3 Serienummerplaatje
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Opties voor aansluiten
Compatible warmtepompen 
lucht/water met unit 
HK 200S

Aansluiten van de verwarming

HK 200S-units voor binnengebruik kunnen samen-
werken met externe eenheden van het type Split. 
Compatibele NIBE SPLIT-warmtepompen omvatten:

Op de HK 200S kan een externe warmtebron, bijv. 
een gas- of olieboiler, worden aangesloten via (XL1) 
(invoer) en (XL2) (uitvoer).

De HK 200S-module is in het gedeelte van de warm-
tewisselaar uitgerust met een condensaatslang. 
De slang voert al het condensaat van het apparaat 
af, zodat het risico op schade tot een minimum wordt 
beperkt. Indien nodig kan de slang worden verlengd.

Condensaatslang

De leidingen voor het koelmiddel moeten tussen 
de externe module AMS 10 en HK 200S worden 
geïnstal-leerd.
De installatie moet worden uitgevoerd overeenkom-
stig de geldende normen en richtlijnen.
Beperkingen
• Maximale pijplengte, AMS 10

(L): 30 m.
• Maximaal hoogteverschil (H): ±7 m.

De leidingen moeten aan de bovenzijde van het ver-
warmingssysteem worden aangesloten.
• Alle vereiste beveiligingen en afsluitkleppen

moeten zo dicht mogelijk bij de HK 200S-module
worden geïnstalleerd.

• Installeer indien nodig de kleppen.
• Op de relevante connectoren XL 11 en XL 4 moet

een veiligheidsklep met nanometer op het cv-cir-
cuit en de veiligheidsklep op het warmwatersys-
teem worden geïnstalleerd.  Om luchtzakken te
voorkomen, moet de overlooppijp over de gehele
lengte van de veiligheidsklep worden afgeschuind 
en deze moet tegen bevriezing worden beveiligd.

• Bij aansluiting op een installatie waarbij alle ver-
warmingen met thermostaatkranen zijn uitgerust,
dient u voor goede doorstroming een afvoer-
klep te installeren of verschillende thermostaten
te verwijderen.

Symbool Toepassing
AMS 10-8

HK 200S
AMS 10-12

BELANGRIJK
De term "verwarmingssysteem", zoals gebruikt in deze 
installatie- en gebruikershandleiding, betekent het ver-
warmings- of koelsysteem dat door de HK 200S-mo-
dule met een warm of koud middel wordt geleverd 
voor verwarming of koeling.

Aansluiting van een externe warmtebron

Elimineren van condensaat

De leidingen van het koelmiddel aanslui-
ten (niet meegeleverd)

L

H

L

H

HK 200S

HK 200S

AMS 10

AMS 10

U kunt meer informatie over NIBE SPLIT 
aantreffen in de relevante installatiehandleidingen 
voor gebruikte ac-cessoires.

U kunt het hoofdstuk Accessoires raadplegen voor 
de lijst met accessoires die met de HK 200S kunnen 
worden gebruikt.

VOORZICHTIG
Op de toevoerleiding voor koud water naar de warm-
watertank moet onmiddellijk een geschikte veilig-
heidsklep worden geïnstalleerd. De veiligheidsklep 
beschermt tegen overmatige drukverhoging.

BELANGRIJK
Het is niet toegestaan enige versmallingen (bijv. ver-
loopstukken, filters, enz.) of afsluitkleppen te installeren 
tussen de XL4-aansluiting en de veiligheidsklep. Het is 
alleen toegestaan een driewegsadapter met afvoerklep 
te monteren, waarmee de tank en de driewegsadapter 
met expansievat kunnen worden leeggemaakt.
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Afmetingen en leidingaansluitingen

XL11
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Leidingaansluitingen
XL1 Aansluiting, verwarmingsmiddel, toevoer 

Ø 22 mm.
XL2 Aansluiting, verwarmingsmiddel, toevoer

Ø 22 mm.
XL3 Aansluiting, koud water, Ø 22 mm.
XL4 Aansluiting, warm water, Ø 22 mm.
XL5 Aansluiting, circulatie, Ø 15 mm.
XL10 Aansluiting, koeling, Ø 22 mm.
XL11 Aansluiting, veiligheidsgroep

Ø 22 mm., manometer
XL13 Aansluiting, vloeibaar koelmiddel ¼ inch
XL14 Aansluiting, vloeibaar koelmiddel ½ inch
Overige informatie
PF3 Serienummerplaatje
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Opties voor aansluiten
Compatible warmtepompen 
lucht/water met unit 
HK 200S

Aansluiten van de verwarming

HK 200S-units voor binnengebruik kunnen samen-
werken met externe eenheden van het type Split. 
Compatibele NIBE SPLIT-warmtepompen omvatten:

Op de HK 200S kan een externe warmtebron, bijv. 
een gas- of olieboiler, worden aangesloten via (XL1) 
(invoer) en (XL2) (uitvoer).

De HK 200S-module is in het gedeelte van de warm-
tewisselaar uitgerust met een condensaatslang. 
De slang voert al het condensaat van het apparaat 
af, zodat het risico op schade tot een minimum wordt 
beperkt. Indien nodig kan de slang worden verlengd.

Condensaatslang

De leidingen voor het koelmiddel moeten tussen 
de externe module AMS 10 en HK 200S worden 
geïnstal-leerd.
De installatie moet worden uitgevoerd overeenkom-
stig de geldende normen en richtlijnen.
Beperkingen
• Maximale pijplengte, AMS 10

(L): 30 m.
• Maximaal hoogteverschil (H): ±7 m.

De leidingen moeten aan de bovenzijde van het ver-
warmingssysteem worden aangesloten.
• Alle vereiste beveiligingen en afsluitkleppen

moeten zo dicht mogelijk bij de HK 200S-module
worden geïnstalleerd.

• Installeer indien nodig de kleppen.
• Op de relevante connectoren XL 11 en XL 4 moet

een veiligheidsklep met nanometer op het cv-cir-
cuit en de veiligheidsklep op het warmwatersys-
teem worden geïnstalleerd.  Om luchtzakken te
voorkomen, moet de overlooppijp over de gehele
lengte van de veiligheidsklep worden afgeschuind 
en deze moet tegen bevriezing worden beveiligd.

• Bij aansluiting op een installatie waarbij alle ver-
warmingen met thermostaatkranen zijn uitgerust,
dient u voor goede doorstroming een afvoer-
klep te installeren of verschillende thermostaten
te verwijderen.

Symbool Toepassing
AMS 10-8

HK 200S
AMS 10-12

BELANGRIJK
De term "verwarmingssysteem", zoals gebruikt in deze 
installatie- en gebruikershandleiding, betekent het ver-
warmings- of koelsysteem dat door de HK 200S-mo-
dule met een warm of koud middel wordt geleverd 
voor verwarming of koeling.

Aansluiting van een externe warmtebron

Elimineren van condensaat

De leidingen van het koelmiddel aanslui-
ten (niet meegeleverd)

L

H

L

H

HK 200S

HK 200S

AMS 10

AMS 10

U kunt meer informatie over NIBE SPLIT 
aantreffen in de relevante installatiehandleidingen 
voor gebruikte ac-cessoires.

U kunt het hoofdstuk Accessoires raadplegen voor 
de lijst met accessoires die met de HK 200S kunnen 
worden gebruikt.

VOORZICHTIG
Op de toevoerleiding voor koud water naar de warm-
watertank moet onmiddellijk een geschikte veilig-
heidsklep worden geïnstalleerd. De veiligheidsklep 
beschermt tegen overmatige drukverhoging.

BELANGRIJK
Het is niet toegestaan enige versmallingen (bijv. ver-
loopstukken, filters, enz.) of afsluitkleppen te installeren 
tussen de XL4-aansluiting en de veiligheidsklep. Het is 
alleen toegestaan een driewegsadapter met afvoerklep 
te monteren, waarmee de tank en de driewegsadapter 
met expansievat kunnen worden leeggemaakt.
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Afmetingen en materialen van leidingen

Gasleiding leiding voor 
vloeistof

Vervanging 
van leiding

Ø 15,88 mm.
(5/8 inch)

Ø 9,52 mm.
(3/8 inch)

Aansluiting Aansluiting - 
(5/8 inch)

Aansluiting - 
(3/8 inch)

Materiaal Kwaliteit van koper SS-EN 12735-1 of 
C1220T, JIS H3300

Minimale 
materiaaldikte 1,0 mm. 0,8 mm.

Externe 
diameter, 
koperen buis
(mm.)

B, bij R410A
(mm.)

B, bij con-
ventioneel 
gereedschap 
(mm.)

Ø 9,52
0,0~0,5 0,7~1,3

Ø 15,88

Externe 
diameter, 
koperen 
buis (mm.)

Koppel 
(Nm)

Aan-
haal-
hoek
(°)

Aanbevo-
len lengte 
van ge-
reedschap
(mm.)

Ø 9,52 34~42 30~45 200
Ø 15,88 68~82 15~20 300

Aansluiten van leidingen
• Installeer de leiding met gesloten onderhouds-

kleppen (QM35, QM36).

AMS 10-8
• Verwijder voor eenvoudige toegang tijdens de 

in-stallatie het zijpaneel op de AMS 10-8.

Mofverbindingen

Verlenging:

Verschuiven:

AMS 10-12
• Verwijder het deel "to be removed”

ren") van het externe paneel in de
waar leidingen naartoe moeten
In het onderstaande schema staan

 ("te verwijde- 
AMS-modus  

worden geleid.  
voorbeelden 

van leidinguitlaten.

• Zorg dat geen water of vuil de leidingen kan bin-
nendringen.

• Buig de pijpen overeenkomstig de maximale
buiggradius (minimaal R100 ~ R150). Buig de pij-
pen niet te vaak. Gebruik een buigmachine.

• Sluit de mofverbinding aan en zet dan vast over-
eenkomstig het juiste koppel. Gebruik de juiste
aanhaalhoek als er geen momentsleutel voor-
handen is.

A

B

Vacuum
pump

Serviceventil, gas

Mätuttag

Manometer

Serviceventil, vätska
Zawór serwisowy,

ciecz

Zawór serwisowy,
gaz

Wyjście pomiarowe

Manometr

Pompa
próżniowa

A

B

Vacuum
pump

Serviceventil, gas

Mätuttag

Manometer

Serviceventil, vätska
Zawór serwisowy,

ciecz

Zawór serwisowy,
gaz

Wyjście pomiarowe

Manometr

Pompa
próżniowa

A

B

Vacuum
pump

Serviceventil, gas

Mätuttag

Manometer

Serviceventil, vätska
Zawór serwisowy,

ciecz

Zawór serwisowy,
gaz

Wyjście pomiarowe

Manometr

Pompa
próżniowa

BELANGRIJK
Gebruik beschermgas bij het solderen.

Externe diameter, koperen 
buis A (mm.)

Ø 9,52 13,2
Ø 15,88 19,7

Voorzijde

Te verwijderen elementen
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Druk- en lektest

Vacuümpomp

Isoleren van koelmiddelleidingen

A

B

Vacuum
pump

Serviceventil, gas

Mätuttag

Manometer

Serviceventil, vätska
Zawór serwisowy,

ciecz

Zawór serwisowy,
gaz

Wyjście pomiarowe

Manometr

Pompa
próżniowa

Zowel de HK 200S als de AMS 10 is in de fabriek 
getest op druk en lekkage. Leidingaansluitingen 
tussen de apparaten moeten echter worden 
gecontroleerd wan-neer de installatie is voltooid.

Bij het aansluiten van pijpen, en het uitvoeren van 
druk-, lek- en vacuümtesten, kunnen de onderhouds-
kleppen (QM35, QM36) open staan om de leidingen te 
vullen en de HK 200S te voeden met een koelmiddel.

Aansluitingen:

Principe:

• Koelmiddelleidingen (zowel voor gas als voor
vloeistof) moeten worden geïsoleerd voor thermi-
sche isolatie en om condensatie te voorkomen.

• Gebruik isolatie die geschikt is voor tenminste
120°C. Onvoldoende geïsoleerde leidingen kun-
nen isolatieproblemen en onnodige slijtage van
de kabels veroorzaken.

Gebruik een vacuümpomp om alle lucht te verwijde-
ren. Schakel de extractie tenminste één uur in. Na 
het legen moet de einddruk in totaal 1 mbar (100 Pa, 
0,75 Tr of 750 micron) absolute druk bedragen. Als 
het systeem nog steeds vochtig is of lekt, zal de ne-
gatieve druk toenemen na het legen.

BELANGRIJK
Pijpaansluitingen tussen apparaten moeten na het 
voltooien van de installatie een druk- en lektest on-
dergaan in overeenstemming met de geldende voor-
schriften. Gebruik alleen stikstof voor systeemcom-
pressie en spoelen.

ADVIES
Volg de volgende hoofdstukken voor een beter defini-
tief effect en om het legen te versnellen.
• Pijpleidingen moeten de grootst mogelijke diame-

ter hebben en zo kort mogelijk zijn.
• Leeg het systeem tot 4 mbar. Vul het dan met

droge stikstof tot atmosferische druk om het le-
gen te beëindigen.

Het systeem vullen met een koelmiddel

De AMS 10 wordt geleverd met een koelmiddel 
voor een koelleiding met een max. lengte van 15 m.
Als de lengte van de koelmiddelleiding groter is dan 
15 m., vul het koelmiddel dan aan met een volume 
van 0,06 kg/m.

BELANGRIJK
Bij systemen met koelmiddelleidingen met een lengte 
tot 15 m. is het aangevoerde volume van het koelmid-
del voldoende.

Wires for connecting indoor
and outdoor units Exterior tape

Gas piping

Insulation

Liquid piping

Okablowanie

Rura z cieczą

Taśma

Rura gazowa

Izolacja

Przyłącza:

Band (accessory) Pipe cover (accessory)Zworka Zabezpieczenie rury

Wires for connecting indoor
and outdoor units Exterior tape

Gas piping

Insulation

Liquid piping

Okablowanie

Rura z cieczą

Taśma

Rura gazowa

Izolacja

Przyłącza:

Band (accessory) Pipe cover (accessory)Zworka Zabezpieczenie rury

Meten van uitvoer

Onderhoud 
klep - vloeistof

Onderhoud  
klep - gas

Manometer

Vacuüm 
pomp

Kabels
Tape

Gasleiding

Isolatie

Vloeistofleiding

Starter Leidingen beschermen
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Druk- en lektest

Vacuümpomp

Isoleren van koelmiddelleidingen

A

B
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pump

Serviceventil, gas

Mätuttag

Manometer

Serviceventil, vätska
Zawór serwisowy,

ciecz

Zawór serwisowy,
gaz

Wyjście pomiarowe

Manometr

Pompa
próżniowa
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15 m., vul het koelmiddel dan aan met een volume 
van 0,06 kg/m.

BELANGRIJK
Bij systemen met koelmiddelleidingen met een lengte 
tot 15 m. is het aangevoerde volume van het koelmid-
del voldoende.

Wires for connecting indoor
and outdoor units Exterior tape

Gas piping

Insulation

Liquid piping

Okablowanie

Rura z cieczą

Taśma

Rura gazowa

Izolacja

Przyłącza:

Band (accessory) Pipe cover (accessory)Zworka Zabezpieczenie rury

Wires for connecting indoor
and outdoor units Exterior tape

Gas piping

Insulation

Liquid piping

Okablowanie

Rura z cieczą

Taśma

Rura gazowa

Izolacja

Przyłącza:

Band (accessory) Pipe cover (accessory)Zworka Zabezpieczenie rury
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Eisen voor montage

AMS 10-8 AMS 10-12

Max. druk, klimaatsysteem 0,25 MPa (2,5 Bar)
Hoogste aanbevolen toevoer-/retourtemperatuur bij gedimensioneerde 
buiten- temperatuur

55/45°C

Max. temperatuur in HK 200S +65°C
Max. stroomlijntemperatuur met compressor +58°C
Min. toevoertemperatuur, koeling +7°C
Max. toevoertemp. koeling +25°C
Min. volume, klimaatsysteem tijdens verwarmen, koelen* 50 l. 80 l.
Min. volume, klimaatsysteem onder vloerkoeling* 80 l. 100 l.
Max. stroom, klimaatsysteem 0,38 l/s 0,57 l/s
Min. stroom, klimaatsysteem, 100% snelheid van circulatiepomp 
(stroom voor ontdooien)

0,19 l/s 0,29 l/s

Min. stroom, verwarming 0,12 l/s 0,15 l/s
Min. stroom, koeling 0,16 l/s 0,20 l/s

* Met betrekking tot circulatievolume

Wanneer de drukval in het systeem groter is dan de beschikbare externe druk, moet een externe circulatiepomp worden 
gebruikt .
In dergelijke gevallen moet een omleiding met terugslagklep worden geïnstalleerd.
Als de min. systeemstroom niet kan worden gegarandeerd, moet een overstroomklep worden gebruikt .
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Eisen voor montage

AMS 10-8 AMS 10-12
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In dergelijke gevallen moet een omleiding met terugslagklep worden geïnstalleerd.
Als de min. systeemstroom niet kan worden gegarandeerd, moet een overstroomklep worden gebruikt .
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Aansluiten op de warmtepomp

Aansluiten bij gebruik zonder 
warmtepomp

Aansluiten van warm en koud water

Alle buitenleidingen moeten thermisch geïsoleerd 
worden met een pijpleiding met een minimale dikte 
van 20 mm.
De HK 200S is niet met afsluitkleppen uitgerust. Deze 
moeten buiten de binnenmodule worden geïnstal-
leerd, zodat het in de toekomst gemakkelijker is on-
derhoud uit te voeren.

Wanneer u aansluit op een installatie waarvan alle 
verwarmings-/vloerverwarmingsbuizen zijn uitgerust 
met thermostaatkleppen, installeer dan voor goede 
doorstroming een afvoerklep of buffer in het parallelle 
ontwerp, of verwijder verschillende thermostaten.

De configuratie van de hydraulische aansluitingen 
voor de afzonderlijke werking van de binnenunit, zon-
der externe unit, hoeft niet te worden veranderd.

De mengklep moet worden gemonteerd als de fa-
brieksinstellingen zodanig worden gewijzigd dat de 
temperatuur 60°C kan overschrijden. Volg bij het 
wijzigen van de fabrieksinstellingen de relevante 
nationale regelgeving. De instelling wordt ingevoerd          
in  menu 5.1.1.

Aansluiten van verwarming

Het systeem kan met extra circuits worden uitgebreid 
overeenkomstig de capaciteit van de gebruikte 
bedie-ningsmodule: SMO20 of SMO40. 
In de hoofdstukken Accessoires en Elektrische 
aan-sluitingen in de handleiding voor SMO20 en 
SMO40 staan meer details over extra 
accessoires, capaciteit en elektrische 
aansluitingen. 

Aansluiten van koelsysteem
Het koelen wordt geregeld door de sensor BT64 en 
de isolatieklep QN12. Als koeling nodig is, verandert 
de isolatieklep van richting. Dan wordt deze geopend 
vanaf de zijde van het koelcircuit. 

Optionele aansluitingen 
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XL5

XL5

Boilercirculatie
De HK 200S kan worden aangesloten op de boiler-
circulatie. De circulatieaansluiting (XL5) bevindt zich 
aan de bovenkant van de tank.

Voor aansluiten van de circulatie:
1. Verwijder de XL5-stekker uit de bovenkant van

de behuizing.
52

0

120

Afmetingen van
circulatieleiding

Elleboog 
15x15

2. Voor toegang tot de hydraulische aansluitingen
verwijdert u het voorpaneel en schuift u het be-
dieningspaneel naar beneden.

3. Verwijder de stekker uit de circulatiepijp (XL5).

4. Bevestig de elleboog, met de voorkant in de rich-
ting van de achterbehuizing, op de circulatielei-
ding.

5. Sluit de leiding aan op de elleboog, overeenkom-
stig de afmetingen in onderstaande afbeelding.
Leid dan de leiding in de bovenkant van de behui-
zing naar de plaats van de XL5-stekker. Monteer
de leidingisolatie.

6. Installeer de circulatiepomp bij de uitlaat van de
circulatieleiding en sluit de bediening hiervan aan
op de SMO20/SMO40 (hoofdstuk 5 Elektrische 
aanslui-ting).

7. Breng het bedienings- en voorpaneel dan weer aan.
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5. Elektrische aansluitingen
Algemene informatie

De volledige elektrische uitrusting, met uitzondering 
van buitentemperatuursensoren, ruimtesensoren en 
stroomsterktemeters, is aangesloten overeenkomstig 
de fabrieksinstellingen.

• Koppel de binnenmodule los vóórdat testen wor-
den uitgevoerd voor de isolatie van het elektri-
sche systeem in het gebouw.

• Als het gebouw met een differentieelschakelaar
is uitgerust, moet de HK 200S met een afzonder-
lijke schakelaar zijn uitgerust.

• Het schema van de aansluitingen van de binnen-
module vindt u in het hoofdstuk ‘Schema van de
elektrische aansluitingen.’

• Plaats geen communicatie- en signaalkabels op
externe contacten in de buurt van hoogspan-
ningskabels.

• De minimale doorsnede van communicatie- en
signaalkabels naar externe contacten moet in
totaal 0,5 mm² zijn bij een lengte van maximaal
50 m. Bijvoorbeeld EKKX, LiYY of gelijkwaardig.

• Gebruik de kabeldoorlaten UB1 en UB2 bij het
aanleggen van kabels in de HK 200S (zoals aan-
gegeven op de afbeelding). In de UB1 en UB2
worden kabels door de gehele binnenmodule van
de achter- naar de voorwand geleid.

BELANGRIJK
Zolang de verwarmingscircuits niet met een verwar-
mingsmiddel zijn gevuld, en als de cv-installatie niet is 
geventileerd, kan de schakelaar (SF1) in SMO niet in 
de posities ‘I’ of ‘ ’worden gezet. Anders kunnen de 
temperatuurbegrenzer, thermostaat en doorstroom-
verwarming beschadigd raken.

BELANGRIJK
Als de voedingskabel beschadigd is, kan deze om ge-
vaar of schade te voorkomen alleen worden vervan-
gen door een erkende dienstverlener, de monteur of 
een andere gekwalificeerde persoon.

BELANGRIJK
De elektrische installatie en het elektrisch onderhoud 
moeten worden uitgevoerd onder toezicht van een be-
voegde monteur met de relevante kwalificaties. Vóórdat 
met het onderhoud wordt begonnen, moet de voeding 
met een automatische schakelaar worden afgesloten. 
De elektrische installatie en bekabeling moeten volgens 
de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

X1 Koppeling
X2 Koppeling
X3 Koppeling
SF1 Controleschakelaar
K1-K3 Contact met dompelverwarming
T1 Thermostaat, modus stand-by
F3 Temperatuurbegrenzing
AA8 Titaniumanodekaart
AA23 Communicatiekaart

F1 Stroomonderbreker  
(naar externe module) 

F2 Stroomonderbreker  
(naar externe module) 

UB1 Kabeldoorlaat
UB2 Kabeldoorlaat
F3-SF2 Opnieuw instellen

F2
F1

X1

T1

AA23

AA8
X3

F3

UB2 UB1

X2

K1-K3

LEGENDA
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De temperatuurbegrenzer (F3) is toegankelijk achter 
de voorklep. De temperatuurbegrenzer kan opnieuw 
worden ingesteld door stevig met een kleine schroe-
vendraaier op de knop (F3-SF2) te drukken. Druk op 
de knop met max. 15 N (ong. 1,5 kg.).

Opnieuw instellen

Blokkeren van kabels
Gebruik passend gereedschap om de kabels in 
de klemmen van de interne module vrij te geven/te 
blokkeren.

De voeding moet worden aangesloten op de klem (X2) 
via de ingang aan de achterkant van het apparaat. 
De kabel moet worden gedimensioneerd overeenkom-
stig de geldende normen.
De HK 200S moet op de voeding 400 V 3N AC 
50Hz worden aangesloten zoals aangegeven op de 
klem (X2).

Aansluitingen
BELANGRIJK
Sluit geen niet-afgeschermde communicatie- en/of 
signaalkabels aan op externe contacten op afstanden 
lager dan 20 cm van hoogspanningskabels. Zo voor-
komt u storingen.

Aansluiten van de voeding

Temperatuurbegrenzing
De temperatuurbegrenzer (F3) onderbreekt de voe-
ding van de elektrische verwarmingsmodule als de 
temperatuur stijgt tot ongeveer 87°C. Deze kan hand-
matig opnieuw worden ingesteld.

F3

F3-SF2

EM
ER

G
EN

CY

Stroomonderbreker
Het systeem voor de automatische regeling van de 
verwarming, de circulatiepomp en de bekabeling 
hiervan op de HK 200S wordt intern beveiligd 
met een stroomonderbreker (F2). De externe AMS 
10-module en randapparatuur zijn intern in de HK 
200S be-veiligd met een stroomonderbreker (F1).

Aansluiting

L1L L2 L3 N N PE

Verwijder de brug 
voor controle van 

dubbel tarief

Verwijder de brug 
voor controle van 

dubbel tarief
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Aansluiting tussen HK 200S en AMS 10
De geleider die de apparaten verbindt, moet op 
de AMS 10 worden aangesloten op de 
voedingsklem (TB) en op de HK 200S op de klem 
(X2).

BELANGRIJK
De AMS 10-module moet worden geaard vóórdat 
de apparaten met een kabel worden aangesloten. 
De bekabeling moet zodanig worden bevestigd dat 
het klemmenblok niet onder spanning staat. De 
aanslui-ting zonder isolatie is 8 mm. lang.

AMS 10-8

Verbind de fase (bruin), neutrale geleider (blauw), 
communicatie (zwart en grijs) en algemeen (geel-
groen) overeenkomstig het schema:

AMS 10-12

Verbind de fase (bruin), neutrale geleider (blauw), 
communicatie (zwart en grijs) en algemeen (geel-
groen) overeenkomstig het schema:

Sluit de circulatiepomp (GP12) aan op de klemmen 
X4:5 (PE), X4:6 (N) en X4:7 (230 V) op het bovenste 
bord (AA2) en overeenkomstig het schema.

Aansluitingen tussen HK 200S en 
SMO20/SMO40
Aansluiten van de voeding 

De SMO20/SMO40 moet worden aangesloten via 
de afsluit-schakelaar met een opening van 
minimaal 3 mm. voor het contactpunt. De 
minimale kabeldoorsnede moet worden aangepast 
aan de stroomsterkte van de gebruikte zekeringen.

Aansluiten van de circulatiepomp

5 x 2,5 mm2

5 x 2,5 mm2

Hoofdstuk 05 | Elektrische aansluitingen



22 HK 200S

SMO 40

Communicatie met warmtepomp

Sluit bij een afgeschermde driedraadskabel de warm-
tepomp (EB101) voor de SMO20 aan op de 
klemmen X2:19 (A), X2:20 (B) en X2:21 (GND), en 
voor de SMO40 X4 op de klemmen X4:1 (A), X4:2 
(B) en X4:3 (GND), overeenkomstig het schema.

SMO20

Sluit het bedieningssignaal (GP12) voor de SMO20 
aan op de klemmen X2:1 (PWM) en X2:2 (GND), en 
voor de SMO40 op de klemmen X4:8 en X4:7, 
overeenkom-stig het schema.

SMO20

SMO40
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SMO40 SMO40

Temperatuursensor, laden van warm water

De temperatuursensor voor warm water (BT6) be-
vindt zich aan de onderkant van de boiler.De sensor 
moet worden aangesloten: voor de SMO20 op de 
klemmen X2:5 en X2:6, en voor de SMO40 op de 
klemmen X6:7 en X6:8. Gebruik een 
tweedraadska-bel met een doorsnede van minimaal 
0,5 mm².

SMO20

Temperatuursensor van boiler

De temperatuursensor in het bovenste gedeelte van 
de boiler (BT7) geeft de watertemperatuur bovenin 
de tank aan.
De sensor moet worden aangesloten: voor de 
SMO20 op de klemmen X2:4 en X2:6, en voor de 
SMO40 op de klemmen op X6:15 en X6:16. 
Gebruik een twee-draadskabel met een doorsnede 
van minimaal 0,5 mm².

SMO20
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SMO40 SMO40
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SMO20
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Temperatuursensor, op  
pijpleiding voor toevoer

De temperatuursensor op de pijpleiding voor 
toevoer (BT25) moet worden aangesloten: voor de 
SMO20 op de klemmen X2:8 en X2:10, en voor de 
SMO40 op de klem-men X6:5 en X6:6. Gebruik 
een tweedraadskabel met een doorsnede van 
minimaal 0,5 mm².

SMO20

Temperatuursensor op de pijpleiding voor toe-
voer op de verwarmingsmodule stroomopwaarts 
van de isolatieklep (QN10)

De temperatuursensor op de pijpleiding stroomaf-
waarts van de verwarmingsmodule (BT63) moet bij 
de SMO20 worden aangesloten op de klemmen 
X2:9 en X2:10, en bij de SMO40 op de AUX-
klemmen. Bijv.: X6:13 en X6:14, en schakel 
vervolgens de voeding van de sensor in. Raadpleeg 
de installatiehandleiding van de SMO40 Gebruik 
een tweedraadskabel met een doorsnede van 
minimaal 0,5 mm².

SMO20

SMO40

SMO40
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SMO20

SMO40

SMO40
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Temperatuursensor, pijpleiding 
voor toevoer van koeling
De temperatuursensor op de koeltoevoer 
(BT64) moet op de SMO20/SMO40 worden 
aangesloten op de AUX-uitgang, waarbij de 
actieve koelfunctie in het 4-pijpsysteem wordt 
gebruikt. Raadpleeg de SMO20/SMO40-
installatiehandleiding voor het inschakelen van 
de koelfunctie in de warmtepomp.

SMO20

Temperatuursensor, op  
pijpleiding voor retour

De temperatuursensor op de retourleiding (BT71) 
moet op de SMO20 worden aangesloten op de 
AUX-uit-gang, terwijl bij de SMO40 X6:15 en 
X6:16 op de in-gangskaart (AA3) worden 
geklemd. Raadpleeg de SMO20/SMO40-
installatiehandleiding voor het inschakelen van 
de koelfunctie in de warmtepomp.

SMO20

SMO40
SMO40
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Het relais voor de noodmodus kan dienen om de ver-
warmingsmodule te starten; 
sluit voor het regelen van de temperatuur de ther-
mostaat aan op het controlecircuit. Zorg ervoor dat 
het verwarmingsmiddel door de extra voorverwarmer 
stroomt.

Als het relais voor stuurspanning moet worden gebruikt, 
sluit dan de voedingsklemmen X1:1 en X1:2, evenals 
de nulleider en stuurspanning van de extra voorverwar-
mer, aan op de klemmen X1:0 (N) en X1:4 (L).

Stapsgewijze aanvullende voorverwarmer

De stapsgewijze verwarmingsmodule voor door-
stroom kan worden bediend door drie potentiaalvrije 
relais in de bedieningsmodule (3 lineaire of 7 binaire 
stappen). U kunt u ook twee relais gebruiken (2 lineai-
re of 3 binaire stappen) voor stapsgewijze bediening 
van de verwarmingsmodule. Dan kan het derde relais 
dienen als bediening van de dompelverwarming in de 
boiler/buffertank.

De stappen vinden plaats in intervallen van minimaal 
1 minuut en worden met intervallen van minimaal 
3 seconden uitgeschakeld.

Stap 1 wordt aangesloten op klem X2:2 op de extra 
relaiskaart (AA7).

Stap 2 wordt aangesloten op klem X2:4 op de extra 
relaiskaart (AA7).

Stap 3 of de dompelverwarming in de boiler/buffer-
tank worden aangesloten op de klem X2:6 op de ex-
tra relaiskaart (AA7).

De instellingen van de doorgestuurde stapsgewijze 
verwarmingsmodule worden ingevoerd in menu 4.9.3 
en menu 5.1.12. Alle extra verwarmingen kunnen wor-
den geblokkeerd door de potentiaalvrije relaisfunctie 
aan te sluiten op klem X2 van de programmagestuurde 
ingang (zie SMO20/SMO40-handleiding, hoofdstuk 
Elektrische aansluitingen, hoofdstuk Optionele 
aansluitingen).

Noodmodus voor relaisuitgang

Hoofdstuk 05 | Elektrische aansluitingen



26 HK 200S

Het relais voor de noodmodus kan dienen om de ver-
warmingsmodule te starten; 
sluit voor het regelen van de temperatuur de ther-
mostaat aan op het controlecircuit. Zorg ervoor dat 
het verwarmingsmiddel door de extra voorverwarmer 
stroomt.

Als het relais voor stuurspanning moet worden gebruikt, 
sluit dan de voedingsklemmen X1:1 en X1:2, evenals 
de nulleider en stuurspanning van de extra voorverwar-
mer, aan op de klemmen X1:0 (N) en X1:4 (L).

Stapsgewijze aanvullende voorverwarmer

De stapsgewijze verwarmingsmodule voor door-
stroom kan worden bediend door drie potentiaalvrije 
relais in de bedieningsmodule (3 lineaire of 7 binaire 
stappen). U kunt u ook twee relais gebruiken (2 lineai-
re of 3 binaire stappen) voor stapsgewijze bediening 
van de verwarmingsmodule. Dan kan het derde relais 
dienen als bediening van de dompelverwarming in de 
boiler/buffertank.

De stappen vinden plaats in intervallen van minimaal 
1 minuut en worden met intervallen van minimaal 
3 seconden uitgeschakeld.

Stap 1 wordt aangesloten op klem X2:2 op de extra 
relaiskaart (AA7).

Stap 2 wordt aangesloten op klem X2:4 op de extra 
relaiskaart (AA7).

Stap 3 of de dompelverwarming in de boiler/buffer-
tank worden aangesloten op de klem X2:6 op de ex-
tra relaiskaart (AA7).

De instellingen van de doorgestuurde stapsgewijze 
verwarmingsmodule worden ingevoerd in menu 4.9.3 
en menu 5.1.12. Alle extra verwarmingen kunnen wor-
den geblokkeerd door de potentiaalvrije relaisfunctie 
aan te sluiten op klem X2 van de programmagestuurde 
ingang (zie SMO20/SMO40-handleiding, hoofdstuk 
Elektrische aansluitingen, hoofdstuk Optionele 
aansluitingen).

Noodmodus voor relaisuitgang

Hoofdstuk 05 | Elektrische aansluitingen 27HK 200S

De HK 200S is voor warmwaterregeling uitgerust met 
een isolatieklep (QN10).

Sluit de isolatieklep (QN10) aan op de klemmen X4:2 
(N), X4:3 (bediening) en X4:4 (L) op het moederbord 
(AA2), zoals aangegeven in de schema's.

Isolatieklep (QN10)

Isolatieklep (QN12)

De HK 200S is voor de regeling van koeling en ver-
warming uitgerust met een isolatieklep (QN12).

Sluit op de SMO20 de isolatieklep (QN12) aan 
aan de uitgangen AUX X4:15 en X4:16, en op de 
SMO40 op de uitgangen AUX X7:C en X7:NO.

SMO20

SMO40
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Raadpleeg voor meer informatie de SMO-installa-
tiehandleiding.

Aansluiten van de circulatiepomp 
op de boiler (AUX)
De circulatiepomp voor warm water wordt op 
de AUX-uitgang aangesloten. De uitvoer is voor de 
SMO20 en SMO40 anders. Zie de onderstaande 
afbeeldingen voor de juiste aansluiting.
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Instellingen

De doorstroomverwarming heeft een maximumcapa-
citeit van 9 kW (3 fases).  Het vermogen van de door-
stroomverwarming is in 3 versnellingen ingedeeld. 
De mogelijke vermogens voor gebruik zijn als volgt: 
3, 6, en 9 kW. Het maximale vermogen van de door-
stroomverwarming wordt in menu 5.1.12 ingesteld.

Extra voorverwarmer: vermogen max.

Noodstand

Thermostaat voor noodstand 

Wanneer de SMO20/SMO40-automatisering in de 
noodstand staat (SF1 is ingesteld als   ), zijn 
alleen de meest noodzakelijke functies actief.

• Het volume van sanitair warm water is beperkt.
• De belastingsensor is niet aangesloten.
• Raadpleeg voor meer informatie over de constan-

te temperatuur in de toevoerleiding het hoofdstuk
Thermostaat voor noodstand.

In de noodstand wordt de toevoertemperatuur met 
een thermostaat (T1) ingesteld. Deze moet worden 
ingesteld op basis van de gebruikte circuits.
Het beschikbare instelbereik ligt tussen 6 en 67�C. 
Onthoud dat voor vloerverwarming de instellingen 
min. 20�C, max. 35-45�C moeten zijn. Zo behoudt 
u het warmtecomfort in de ruimte en kan een effectie-
ve werking van het systeem worden gegarandeerd.

EM
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6. Opstarten en regelen
Voorbereidingen

De boiler vullen 
van de HK 200S

1. Controleer of de schakelaar in de SMO20/
SMO40-contro-lemodule zich bevindt in de stand 
‘   .’

2. Controleer of de afvoerklep volledig is gesloten 
en of de temperatuurbegrenzer niet is geacti-
veerd (F3).

3. Compatibele lucht/water-warmtepompen worden 
in het hoofdstuk Opties voor aansluiten vermeld.

1. Open de warmwaterkraan in het gebouw.
2. Open de klep die koud water afsluit. Hierbij moet

de klep volledig open staan.
3. Wanneer er water uit de warmwaterkraan begint

te stromen, is de warmwaterboiler vol en kan de
kraan worden gesloten.

1. Open de ontluchting bovenin het verwarmings-
systeem.

2. Zet alle isolatiekleppen in de stand waarbij stro-
ming in alle circuits mogelijk is.

3. Open de klep voor het vullen van de verwar-
mingsinstallatie en vul deze met het verwar-
mingsmiddel.

4. Sluit de ventilatieopening wanneer het verwar-
mingsmiddel er continu uit stroomt (zonder lucht-
bellen).

5. Controleer of de manometer een toename in druk
aangeeft. Vul het systeem tot een druk van 2 bar
en sluit vervolgens de vulklep.

6. Start de circulatiepomp van het verwarmingssys-
teem zo nu en dan. Open de ventilatieopeningen
die zich op het verwarmingscircuit bevinden.

7. Open de veiligheidsklep tot de druk op de mano-
meter daalt tot ongeveer 1 bar ten opzichte van
het normale werkbereik.

8. Als tijdens het ontluchten de druk onder 1 bar
daalt, vul dan het verwarmingsmiddel in het cir-
cuit aan.

1. Sluit de slang aan op het externe afvoerklepsys-
teem.

2. Open de klep om het verwarmingssysteem te legen.

Vullen en ventileren

Vullen en luchten van de verwarming en 
HK 200S

Het verwarmingssysteem legen

Hoofdstuk 06 | Opstarten en regelen
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1. Zet De (SF1) schakelaar van de SMO20/SMO40-
automa-tisering in de stand ‘I.’

2. Volg daarna de handleiding voor de 
SMO20/SMO40. Raadpleeg het hoofdstuk 
Opstarten en regule-ren, en het onderdeel 
opstartgids.

Opstarten en acceptatie
Opstartgids

BELANGRIJK
Vul de verwarming met water vóórdat u de SMO20/
SMO40-con-troleschakelaar in de stand ‘ I’ zet.

Opstarten zonder de warmtepomp
De binnenmodule kan zonder de warmtepomp als 
elektrische boiler worden gebruikt. Zo kunt u warmte 
en warm water voorbereiden, bijvoorbeeld vóór de in-
stallatie van de warmtepomp.
Open menu 5.2.2 Systeeminstelling en schakel de 
warmtepomp uit.

BELANGRIJK
Wanneer de binnenmodule opnieuw met de warmte-
pomp moet worden gebruikt, selecteert u de modus 
voor automatische of handmatige bediening.

Pompsnelheid
De circulatiepomp in de HK 200S wordt via frequentie 
geregeld. Deze wordt automatisch via de bediening 
ingesteld en op basis van de vraag naar verwarming.

Beschikbare druk, circulatiepomp.

Latere regeling, luchten
Aanvankelijk wordt lucht uit het warme water verwij-
derd en kan ontluchting noodzakelijk zijn. Als u ge-
borrel in het verwarmingssysteem hoort, moet het 
hele systeem extra worden ontlucht. De installatie 
wordt via ventilatie-openingen ontlucht. Tijdens het 
ontluchten moet de HK 200S uitgeschakeld zijn.

Eigenschappen van pompdebiet
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7. Bediening
Display

Systeemmenu

Kamertemperatuur instellen en programmeren.
Meer informatie vindt u in het Help-menu of in de ge-
bruikershandleiding.

Weergave van temperatuur en andere informatie 
over bediening en toegang tot alarmlogboek. Meer 
informatie vindt u in het Help-menu of in de gebrui-
kershandleiding.

Instellen van datum, tijd, taal, display, bedieningsmo-
dus, enz. Meer informatie vindt u in het Help-menu of 
in de gebruikershandleiding.

Geavanceerde instellingen. Deze instellingen zijn 
niet beschikbaar voor de eindgebruiker. Dit menu is 
zichtbaar als de knop ‘Back’ (terug) in het startmenu 
7 seconden wordt ingedrukt.

Productie van warm water instellen en programmeren.
Meer informatie vindt u in het Help-menu of in de ge-
bruikershandleiding.

Kamerklimaat (menu 1)

Informatie (menu 3)

Mijn systeem (menu 4)

Onderhoud (menu 5)

Boiler (menu 2)

Afhankelijk van de gebruikte bedieningsmodule 
(SMO20/SMO40), kunt u informatie over de 
structuur van de display en de knopfuncties 
vinden in de relevante handleiding voor de SMO20 
of de SMO40.

Hoofdstuk 07 | Bediening
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8. Onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden

BELANGRIJK
Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door per-
sonen met de vereiste technische kennis worden uit-
gevoerd.
Gebruik bij het vervangen van onderdelen van de 
HK 200S uitsluitend originele reserveonderdelen.

Noodstand

De boilertank legen.

Het verwarmingssysteem legen

De noodstand wordt gebruikt in geval van problemen 
met de werking en bij onderhoudswerkzaamheden. 
In deze modus is het volume van warm water voor 
huishoudelijk gebruik beperkt.

Om de tank voor sanitair warm water te legen, wordt 
een hevelprincipe gebruikt. Dit principe kan worden 
uitgevoerd via de afvoerklep op de leiding die koud 
water levert, of door de slang op de aansluiting voor 
koud water te plaatsen.

Om het onderhoud van het verwarmingssysteem te 
vergemakkelijken, moet het systeem eerst via de vul-
klep worden geleegd.

1. Sluit de slang aan op het externe afvoerklepsys-
teem.

2. Open de klep om het verwarmingssysteem te legen.

De noodstand wordt ingeschakeld door de schake-
laar op de juiste stand in te stellen. 
(SF1) in de stand ‘    .’ Dit betekent dat:

• De statuscontrole in het geel wordt weergegeven.
• De display niet is ingeschakeld en de controller

niet is verbonden.
• De temperatuur van de doorstroomverwarming

wordt geregeld door de thermostaat (T1).
• Alleen de circulatiepompen en de module voor

elektrische verwarming zijn ingeschakeld. Het
vermogen van de module voor elektrische ver-
warming in de noodstand wordt ingesteld op de
kaart (AA1).

BELANGRIJK
Let er bij het legen van de zijkant van het verwar-
mingsmiddel/verwarmingssysteem op dat de leidingen 
gevuld kunnen zijn met warm water. Er bestaat een 
risico op brandwonden.
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De accessoires die kunnen worden gebruikt, zijn af-
hankelijk van de toegepaste bedieningsmodule 
voor de SMO20 of de SMO40. De lijst met alle 
mogelijke acces-soires is te vinden in de relevante 
handleiding van de gebruikte bedieningsmodule.

9. Verstoord warmtecomfort
In de meeste gevallen detecteert de eenheid voor 
SMO-bediening storingen (storingen kunnen leiden 
tot verstoord warmtecomfort). Deze worden gemeld 
via weergegeven alarmen en instructies.
In de handleiding voor de SMO20 of de SMO40, in het 
hoofdstuk met dezelfde titel (Gedetailleerde informatie 
over verstoord warmtecomfort), vindt u hierover meer
informatie.

10. Accessoires

Hoofdstuk 09 | Verstoord warmtecomfort
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11. Technische gegevens
Afmetingen en ontwerp van 
aansluitingen
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Productsoort Unit HK 200S
Hoogte mm. 1.600
Vereiste hoogte van ruimte mm. 1.750
Breedte mm. 600
Diepte mm. 600
Gewicht kg. 165
Vermogen boilertank l 180
Circulatiepomp met laag energieniveau van het 
verwarmingssysteem - ja

Veiligheidsklep, verwarmingssysteem - ja
Membraanexpansievat l 10
Extra voorverwarmer kW 9
Nominale spanning V 3x400
Corrosiewerende bescherming - Email en titaananode
Maximaal boilervermogen - 230 l, 40°C
Energieklasse (overeenkomstig ErP, bij toe-
voertemp. 55°C) (van toepassing op AMS 10 
+ HK 200S + SMO20/SMO40)

- A++

Vermogensklasse/belastingprofiel (boiler) - A/XL

Technische gegevens

Buitenmodule Unit AMS 10-8 AMS 10-12
Startstroom A 5
Compressor - Dubbel roterend
Max. ventilatordebiet (verwarming, nominaal) m3/u 3.000 4.380
Nominale ventilatie W 86
Ontdooien - Omkering
Afvoerpanverwarming W Geïntegreerd 100 Geïntegreerd 120
Maximale waarde hoge druk MPa (bar) 4,15 (41,5)
Afsluitwaarde lage druk (15 s.) MPa (bar) 0,079 MPa (0,79)
Hoogte mm. 750 845

Breedte mm. 780 (+67 klep- 
bescherming) 970

Diepte mm. 640 
(+110 met pootrail)

370 
(+80 met pootrail)

Gewicht kg. 60 74
Kleur (poedercoating in twee kleuren) - Donkergrijs
Hoeveelheid koelmiddel (R410A) kg. 2,55 2,90
Max. lengte, koelmiddelpijp, één richting m. 30*

Afmetingen, koelmiddelpijp - Gasleiding: OD15.88 (5/8 inch)
Vloeistofpijp: OD9.52 (3/8 inch)

Optie voor pijpaansluiting - Rechterkant Onderkant/rechts
/achterkant

Onderdeelnr. - 064 033 064 110

*Als de lengte van de koelpijp groter is dan 15 m, vult u het koelmiddel aan met een volume van 0,06 kg/m.
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Prestaties
Buitenmodule/HK 200S AMS 10-8 / SMO20/40 / 

HK 200S
AMS 10-12 / 

SMO20/40 / HK 200S

Verwarming Buitentemp,: /
Toevoertemp. Nominaal Nominaal

Uitvoergegevens overeenkomstig EN14511 ΔT5K

Opgegeven/geleverde stroom/COP (kW/kW/-)

7/35°C (vloer) 3,86/0,83/4,65 5,21/1,09/4,78
2/35°C (vloer) 5,11/1,36/3,76 6,91/1,79/3,86
-7/35°C (vloer) 6,64/2,48/2,68 8,98/3,26/2,75

2/55°C 4,75/2,07/2,29 6,42/2,72/2,36
7/45°C 3,70/1,00/3,70 5,00/1,31/3,82
2/45°C 5,03/1,70/2,96 6,80/2,24/3,04
-7/45°C 6,58/3,06/2,15 8,90/4,03/2,21
-15/45°C 5,13/3,03/1,69 6,94/3,99/1,74
7/55°C 3,50/1,17/2,99 4,73/1,54/3,07
-7/55°C 5,29/2,68/1,97 7,15/3,53/2,03

Koeling Buitentemp,: /
Toevoertemp. Max. Max.

Uitvoergegevens overeenkomstig EN14511 ΔT5K

Opgegeven/geleverde stroom/EER

27/7°C 7,52/2,37/3,17 9,87/3,16/3,13
27/18°C 11,20/3,20/3,50 11,70/3,32/3,52
35/7°C 7,10/2,65/2,68 9,45/3,41/2,77

35/18°C 9,19/2,98/3,08 11,20/3,58/3,12

Max. bedrijfsspanning en aanbevolen zekeringswaarde 
bij aangesloten 3x400V Unit HK 200S + AMS 10-8 HK 200S + AMS 10-12

Max. bedrijfsspanning van compressor A 16 20
Max. bedrijfsstroom van warmtepomp, inclusief dompelverwarming van 
3  kW, werkende compressor en ingeschakelde veiligheidsschakelaar K1 
(Nominale zekeringswaarde)

A 16 (20) 20 (20)

Max. bedrijfsstroom van warmtepomp, inclusief dompelverwarming van 
6 kW, werkende compressor en ingeschakelde veiligheidsschakelaar K1 
(Nominale zekeringswaarde)

A 16 (20) 20 (20)

Max. bedrijfsstroom van warmtepomp, inclusief dompelverwarming van 9 kW, 
werkende compressor en ingeschakelde veiligheidsschakelaar K1+K2+K3 
(Nominale zekeringswaarde)

A 20 (20) 20 (20)

Max. bedrijfsstroom van  dompelverwarming van van 9 kW, compressor niet 
ingeschakeld en ingeschakelde veiligheidsschakelaar K1+K2 +K3 
(Nominale zekeringswaarde)

A 20 (20) 20 (20)

Max. bedrijfsstroom en aanbevolen zekeringswaarde 
bij aangesloten 1x230V Unit HK 200S + AMS 10-8 HK 200S + AMS 10-12

Max. bedrijfsspanning van compressor A 16 20
Max. bedrijfsspanning van warmtepomp, inclusief dompelverwarming van 
3 kW, werkende compressor en ingeschakelde veiligheidsschakelaar K1 
(Nominale zekeringswaarde)

A 29 (32) 33 (40)

Max. bedrijfsspanning van warmtepomp, inclusief dompelverwarming van 
6 kW, werkende compressor en ingeschakelde veiligheidsschakelaar K1 
(Nominale zekeringswaarde)

A 42 (50) 46 (50)

Max. bedrijfsspanning van warmtepomp, inclusief dompelverwarming 
van 9 kW, werkende compressor en ingeschakelde veiligheidsschakelaar 
K1+K2+K3 
(Nominale zekeringswaarde)

A 55 (63) 59 (63)

Max. bedrijfsspanning van  dompelverwarming van van 9 kW, compressor 
niet ingeschakeld en ingeschakelde veiligheidsschakelaar K1+K2 +K3 
(Nominale zekeringswaarde)

A 39 (40) 39 (40)
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Energie-etikettering

Gegevens voor energie-efficiëntie van het pakket

Leverancier NIBE
Model AMS 10-8 / 

SMO20/40 / HK 200S
AMS 10-12 / 

SMO20/40 / HK 200S

Model boiler HK 200S HK 200S

Toepassingstemperatuur �C 35/55 35/55
Nominaal belastingprofiel voor waterverwarming XL XL
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming, 
gemiddeld klimaat A++/A++ A++/A++

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming, gemiddeld klimaat A A
Nominale warmte-uitvoer (Pdesignh), gemiddeld klimaat kW 8,2/7,0 11,5/10,0
Jaarlijks energieverbruik voor ruimteverwarming, gemiddeld klimaat kWh 3.882/4.447 5.382/6.136
Jaarlijks energieverbruik voor waterverwarming, gemiddeld klimaat kWh 1.689 1.702
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwar-
ming, gemiddeld klimaat % 172/127 174/132

Energie-efficiëntie voor waterverwarming, gemiddeld klimaat % 99 98
Geluidsniveau LWA binnen dB 35 35
Nominale warmte-uitvoer (Pdesignh), koud klimaat kW 9,0/10,0 11,5/13,0
Nominale warmte-uitvoer (Pdesignh), warm klimaat kW 8,0/8,0 12,0/12,0
Jaarlijks energieverbruik voor ruimteverwarming, koud kWh 6.264/8.844 7.798/11.197
Jaarlijks energieverbruik voor waterverwarming, koud kWh 1.886 1.904
Jaarlijks energieverbruik ruimteverwarming, warm klimaat kWh 1.879/2.333 2.759/3.419
Jaarlijks energieverbruik voor waterverwarming, warm klimaat kWh 1.540 1.551
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming, 
koud klimaat % 139/108 142/111

Energie-efficiëntie voor waterverwarming, gemiddeld klimaat % 89 88
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming, 
warm klimaat % 225/180 229/185

Energie-efficiëntie voor waterverwarming, warm klimaat % 109 108
Geluidsniveau LWA buiten dB 54 57

Model

Model boiler HK 200S HK 200S

Toepassingstemperatuur �C 35/55 35/55
Controller, klasse VI

Controller, bijdrage aan efficiëntie % 4,0
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming 
van het pakket, gemiddeld klimaat % 176/131 178/136

Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwar-
ming van het pakket, gemiddeld klimaat A+++/A++ A+++/A++

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming 
van het pakket, koud klimaat % 143/112 146/115

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming 
van het pakket, warm klimaat % 229/184 233/189

De aangegeven efficiëntie van het pakket houdt ook rekening met de controller. Als een externe aanvullende ketel of zonne-
verwarming aan het pakket wordt toegevoegd, moet de totale efficiëntie van het pakket opnieuw worden berekend.
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Technische documentatie

Model

HK 200SModel boiler voor warm water

Lucht-water 

Uitlaat-water 

Pekel-water

Water-water

Soort warmtepomp

Ja NeeWarmtepomp met lage temperatuur

Ja NeeGeïntegreerde dompelaar voor extra warmte

Ja NeeWarmtepomp combinatieverwarming

Gemiddeld Koud WarmKlimaat

Gemiddeld (55°C) Laag (35°C)Temperatuurbereik

EN14825/EN16147Toegepaste normen

%127sSeizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarmingkW7,0P-minaalNominale warmteafgifte

Aangegeven prestatiecoëfficiënt voor ruimteverwarming bij deellast
en buitentemperatuur Tj

Aangegeven vermogen voor ruimteverwarming bij deellast 
en buitentemperatuur Tj

-1,94COPdTj = -7°CkW6,3PdhTj = -7°C

-3,11COPdTj = +2°CkW3,9PdhTj = +2°C
 = 

-4,42COPdTj = +7°CkW2,6PdhTj = +7°C

-5,93COPdTj = +12°CkW3,7PdhTj = +12°C

-1,83COPdTj = bivkW6,6PdhTj = biv

-1,86COPdTj = TOLkW5,9PdhTj = TOL

-COPdTj = -15°C (als TOL < -20°C)kWPdhTj = -15°C(ifTOL<-20°C)

°C-10TOLMin. buitenluchttemperatuur°C-8,6TbivBivalente temperatuur

-COPcycCyclische intervalefficiëntiekWPcychCyclisch intervalvermogen

°C58,0WTOLMax. aanvoertemperatuur-0,97CdhVerliescoëfficiënt

Extra warmteStroomverbruik in modi anders dan actieve modus

kW1,1PsupNominale warmteafgiftekW0,002POFFStand ‘Off’ (uit)

kW0,010PTOStand Thermostaat-uit

ElektrischSoort energie-invoerkW0,015PSBStand stand-by

kW0,030PCKStand carterverwarming

Andere items

m3/h3,000Nominale luchtstroom (lucht-water)VariabelVermogencontrole

m3/h0,60Nominaal debiet verwarmingsmediumdB35/54LWAGeluidsniveau, binnen/buiten

m3/hPekelstroom pekelwater- 
of water-waterwarmtepompen

kWh4,447QHEJaarlijks energieverbruik

Voor warmtepomp combinatieverwarming

%99whEnergie-efficiëntie voor waterverwarmingXLOpgegeven belastingsprofiel voor waterverwarming

kWhQfuelDagelijks brandstofverbruikkWh7,69QelecDagelijks energieverbruik

GJAFCJaarlijks brandstofverbruikkWh1,689AECJaarlijks energieverbruik

Hoofdstuk 11 | Technische gegevens

AMS 10-8 / SMO20/40 / HK 200S



40 HK 200S

Model

HK 200SModel boiler voor warm water

Lucht-water 

Uitlaat-water 

Pekel-water 

Water-water

Soort warmtepomp

Ja NeeWarmtepomp met lage temperatuur

Ja NeeGeïntegreerde dompelaar voor extra warmte

Ja NeeWarmtepomp combinatieverwarming

Gemiddeld Koud WarmKlimaat

Gemiddeld (55°C) Laag (35°C)Temperatuurbereik

EN14825/EN16147Toegepaste normen

%132sSeizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarmingkW10,0P-minaalNominale warmteafgifte

Aangegeven prestatiecoëfficiënt voor ruimteverwarming 
bij deellast en buitentemperatuur Tj

Aangegeven vermogen voor ruimteverwarming bij deellast 
en buitentemperatuur Tj

-1,99COPdTj = -7°CkW8,9PdhTj = -7°C

-3,22COPdTj = +2°CkW5,5PdhTj = +2°C

-4,61COPdTj = +7°CkW3,5PdhTj = +7°C

-6,25COPdTj = +12°CkW5,0PdhTj = +12°C

-1,90COPdTj = bivkW9,2PdhTj = biv

-1,92COPdTj = TOLkW8,1PdhTj = TOL

-COPdTj = -15°C (als TOL < -20°C)kWPdhTj = -15°C(ifTOL<-20°C)

°C-10TOLMin. buitenluchttemperatuur°C-7,9TbivBivalente temperatuur

-COPcycCyclische intervalefficiëntiekWPcychCyclisch intervalvermogen

°C58,0WTOLMax. aanvoertemperatuur-0,98CdhVerliescoëfficiënt

Extra warmteStroomverbruik in modi anders dan actieve modus

kW1,9PsupNominale warmteafgiftekW0,002POFFStand ‘Off’ (uit)

kW0,014PTOStand Thermostaat-uit

ElektrischSoort energie-invoerkW0,015PSBStand stand-by

kW0,035PCKStand carterverwarming

Andere items

m3/h4,380Nominale luchtstroom (lucht-water)VariabelVermogencontrole

m3/h0,86Nominaal debiet verwarmingsmediumdB35/57LWAGeluidsniveau, binnen/buiten

m3/hPekelstroom pekelwater- 
of water-waterwarmtepompen

kWh6,136QHEJaarlijks energieverbruik

Voor warmtepomp combinatieverwarming

%98whEnergie-efficiëntie voor waterverwarmingXLOpgegeven belastingsprofiel voor waterverwarming

kWhQfuelDagelijks brandstofverbruikkWh7,75QelecDagelijks energieverbruik

GJAFCJaarlijks brandstofverbruikkWh1,702AECJaarlijks energieverbruik
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40 HK 200S

Model

HK 200SModel boiler voor warm water

Lucht-water 

Uitlaat-water 

Pekel-water 

Water-water

Soort warmtepomp

Ja NeeWarmtepomp met lage temperatuur

Ja NeeGeïntegreerde dompelaar voor extra warmte

Ja NeeWarmtepomp combinatieverwarming

Gemiddeld Koud WarmKlimaat

Gemiddeld (55°C) Laag (35°C)Temperatuurbereik

EN14825/EN16147Toegepaste normen

%132sSeizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarmingkW10,0P-minaalNominale warmteafgifte

Aangegeven prestatiecoëfficiënt voor ruimteverwarming 
bij deellast en buitentemperatuur Tj

Aangegeven vermogen voor ruimteverwarming bij deellast 
en buitentemperatuur Tj

-1,99COPdTj = -7°CkW8,9PdhTj = -7°C

-3,22COPdTj = +2°CkW5,5PdhTj = +2°C

-4,61COPdTj = +7°CkW3,5PdhTj = +7°C

-6,25COPdTj = +12°CkW5,0PdhTj = +12°C

-1,90COPdTj = bivkW9,2PdhTj = biv

-1,92COPdTj = TOLkW8,1PdhTj = TOL

-COPdTj = -15°C (als TOL < -20°C)kWPdhTj = -15°C(ifTOL<-20°C)

°C-10TOLMin. buitenluchttemperatuur°C-7,9TbivBivalente temperatuur

-COPcycCyclische intervalefficiëntiekWPcychCyclisch intervalvermogen

°C58,0WTOLMax. aanvoertemperatuur-0,98CdhVerliescoëfficiënt

Extra warmteStroomverbruik in modi anders dan actieve modus

kW1,9PsupNominale warmteafgiftekW0,002POFFStand ‘Off’ (uit)

kW0,014PTOStand Thermostaat-uit

ElektrischSoort energie-invoerkW0,015PSBStand stand-by

kW0,035PCKStand carterverwarming

Andere items

m3/h4,380Nominale luchtstroom (lucht-water)VariabelVermogencontrole

m3/h0,86Nominaal debiet verwarmingsmediumdB35/57LWAGeluidsniveau, binnen/buiten

m3/hPekelstroom pekelwater- 
of water-waterwarmtepompen

kWh6,136QHEJaarlijks energieverbruik

Voor warmtepomp combinatieverwarming

%98whEnergie-efficiëntie voor waterverwarmingXLOpgegeven belastingsprofiel voor waterverwarming

kWhQfuelDagelijks brandstofverbruikkWh7,75QelecDagelijks energieverbruik

GJAFCJaarlijks brandstofverbruikkWh1,702AECJaarlijks energieverbruik
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Schema van elektrische aansluitingen, 3 x 400 V
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Zwart

Tit
aa

na
no

deWit

Op
tie

RC
BO

 vo
or

 K
VR

 K
IT

Op
tie

KV
R 

KI
T

Wit

1 Zwart (GND)

Bruin
Groen

Wit

Bruin

Fe
rri

et

2 Rood (+5V)

3 Wit (uitvoer)

A: Zwart
B: Rood
C: Wit

Hoofdstuk 11 | Technische gegevens



42 HK 200S

Zwart

Tit
aa

na
no

deWit

Op
tie

RC
BO

 vo
or

 K
VR

 K
IT

Op
tie

KV
R 

KI
T

Wit

1 Zwart (GND)

Bruin
Groen

Wit

Bruin

Fe
rri

et

2 Rood (+5V)

3 Wit (uitvoer)

A: Zwart
B: Rood
C: Wit

Hoofdstuk 11 | Technische gegevens 43HK 200S

Nood

Bruin

Bruin

Zwart

Zwart

Hoofdstuk 11 | Technische gegevens




