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KOELLEIDINGEN 
 
 
 
Afstanden en hoogteverschillen 
Het aantal meters koelleidingen tussen de buitenunit en binnenunits evenals de 
hoogteverschillen moet in overeenstemming zijn met de instructies van de fabrikant. 
 
 
Stijgleidingen 
Het toepassen van olietrappen is niet toegestaan. 
 
 
Isoleren 
Vloeistofleiding en zuiggasleiding dienen te worden geïsoleerd. 
Naden tussen het isolatiemateriaal isoleren met behulp van Armaflex-tape. Deze vorm van 
isolatie garandeert dat opstapeling van condens tussen de naden uitgesloten is. 
 
 
Verdeelstukken 
De verdeelstukken kunnen zowel horizontaal als verticaal (in stijgleidingen) worden 
gemonteerd. Echter bij horizontale opstelling dienen beide aftakkingen horizontaal te liggen, 
zoals geïllustreerd in onderstaande afbeeldingen. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soldeerverbindingen 
Alle soldeerverbindingen dienen absoluut gemaakt te worden onder stikstofstroom. 
Dit ter voorkoming van oxidatie vervuiling, welke de goede werking van het systeem kan 
belemmeren en zelfs fatale storingen kan veroorzaken. 
 
 
Diameters en afdichten van uiteinde 
Diameters van de vloeistofleiding en zuigleiding moeten in overeenstemming zijn met de 
instructies van de fabrikant. 
 
De uiteinde van de koelleidingen moeten afgedicht / dicht gesoldeerd zijn ter voorkoming 
dat vuil, vocht of stof in de leiding kan komen.  
In het bijzonder wanneer de koelleidingen door gaten in muren of schachten worden geleidt 
en indien de koelleidingen in de buitenlucht gemonteerd worden. 

HORIZONTAAL VERTICAAL

Vloer

Vloer

Vloer

Vloer 

CORRECT

FOUT !

FOUT !

CORRECT
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KOELLEIDINGEN 
 
 
 
 
Hoe de diameters van de koelleiding te selecteren 
 

 
 
Leiding diameters HCSU1002 ~ 1402 VD 
 

Indicatie 
nummer diagram Omschrijving Perszijde Zuigzijde 

1 Buitenunit aansluiting 3/8” (9,52mm) 3/4" (19,05mm) 
2 Leiding tussen de aftakkingen 3/8” (9,52mm) 3/4" (19,05mm) 
3 Binnenunits aansluiting 3/8” (9,52mm) 3/4" (19,05mm) 
    

3 

Wand units type:  
HKEU222VE, HKEU282VE, 
HKEU362VE, HKEU 451 VE, 
HKEU 561 VE 

3/8” (9,52mm) 5/8" (15,88mm) 

 
 
Leiding diameters HCSU2801 VD 
 

Indicatie 
nummer 
diagram 

Omschrijving Perszijde Zuigzijde 

1 Buitenunit aansluiting 1/2" 
(12,7mm) 

9/8” 
(28,58mm) 

Totaal aangesloten binnenunit-
capaciteit achter de leiding 
groter of gelijk dan 18kW 

1/2" 
(12,7mm) 

9/8” 
(28,58mm) 

2 
Leiding tussen de 
aftakkingen 
 Totaal aangesloten binnenunit-

capaciteit achter de leiding 
kleiner dan 18kW 

3/8” 
(9,52mm) 

3/4" 
(19,05mm) 

3 Binnenunits aansluiting 3/8” 
(9,52mm) 

3/4" 
(19,05mm) 

    

3 

Wand units type:  
HKEU222VE, HKEU282VE, HKEU362VE, HKEU 451 
VE, 
HKEU 561 VE 

3/8” 
(9,52mm) 

5/8" 
(15,88mm) 
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ELEKTRISCHE BEKABELING 
 
 
 
Communicatiebekabeling (P,Q en E aansluitklemmen) 
Een afgeschermde, twee-aderige kabel met een geleiderdoorsnede tussen 0,75 en 2 mm2 
moet worden toegepast voor de communicatiebekabeling. De communicatiebekabeling 
dient te worden verbonden onder de aansluitklemmen aangeduid met de letters “P” en “Q”. 
De afscherming van de communicatiekabel dient met elkaar worden door te verbonden 
onder de aansluitklem aangeduid met de letter “E”. 
 
De communicatiebekabeling heeft polariteit. De volgorde van de aansluiting op de 
klemmenstroken met indicatie “P” en “Q” is daardoor van belang. Maximale 
bekabelingafstand bedraagt 1000 meter. 
 
 
Voedingsbedrading 
De voedingsbedradingen en beveiligingen voor het systeem moeten voldoen en worden 
aangelegd volgens de Nederlands wetgeving. 
 
Een correcte aarding (aardverbinding) is van belang voor het goed functioneren van het 
systeem. 
 
De buitenunit dient aangesloten te worden op een 3 fase voeding van 380~415Volt, 50Hz. 
De karakteristiek van de automaat voor de buitenunit dient type “D” te zijn. 
 
De binnenunits dienen aangesloten te worden op een 1 fase voeding 220~240Volt, 50Hz. 
Het wordt ten zeerste aanbevolen om alle binnenunits binnen één koelleidingcircuit achter 
dezelfde automaat (zekering) te plaatsen. 
 
 
Elektrische gegevens: 
 
   HCSU 1002 VD HCSU 1402 VD HCSU 2801 VD 
Voeding 3 fase, 380 ~ 415 Volt, 50Hz 

Koelen kW 10,0 14,0 28,0 Capaciteit  Verwarmen kW 12,0 16,0 31,5 
Koelen kW 4,0 5,1 10,0 Opgenomen 

vermogen Verwarmen kW 4,0 4,9 9,8 
Nominaal stroom A 7,0 8,5 19,8 
Aanloopstroom A 35 35 35 
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ADRESSEREN 
 
 
 
Binnenunit adresnummer 
Op ieder binnenunit dient een adresnummer te worden ingesteld. Gebruik hiervoor 
schakelaar ENC-2 (NUM-S) op de binnenunit printplaat. Adresnummers mogen niet binnen 
één koelleidingcircuit worden gedupliceerd. Dat betekent dat ieder binnenunit aangesloten 
op hetzelfde koelleidingcircuit een uniek adresnummer dient te hebben. 
Aanbevolen wordt om de binnenunit opeenvolgend te adresseren. Omdat bij een mogelijke 
foute instelling het dan eenvoudiger is de fout te analyseren. 
 
Standaard kan met ENC-2 (NUM-S) binnenunit adressen van “0” tot en met “15” worden 
ingesteld, schakelaar SW1 staat in positie OFF.  
Indien SW1 wordt omgezet in positie ON, kan met ENC-2 (NUM-S) binnenunit adressen 
van “16” tot en met “31” worden geselecteerd. 
 
Op de buitenunit kan op de digitale display worden afgelezen hoeveel binnenunits herkend 
worden door de buitenunit (zie de uitleg verder onder punt B4) . Indien zelfde 
adresnummers zijn gebruikt zal het aangegeven aantal in de display lager zijn dan het 
daadwerkelijk aantal aangesloten binnenunits. 
 
Zie onderstaande afbeelding voor referentie van de locatie van schakelaar ENC-2 (NUM-S) 
op de binnenunit printplaat. 

No Naam Omschrijving 

1 ENC-1 
(Power-S) 

Capaciteit instelling binnenunit. 
Ingesteld door fabriek 
NIET VERANDEREN 

2 Sw1 

Verhoogt de ingestelde adres-
nummer van ENC-2 met #16. 
Sw1 = OFF 

ENC-2 van adres “0” tot “15” 
(Standaard) 

Sw1 = ON 
ENC-2 van adres “16” tot “31” 

3 ENC-2 
(NUM-S) 

Adres instelknop voor binnen-
units. 
Werkt in samenwerking met Sw1 

4 S1 

Adres instelknop voor Centrale 
bediening. 
Voor meer gegevens zie 
handleiding centrale bediening. 

5 X,Y,E 
klemmen 

Klemmenstrook tbv 
netwerkkabel van de centrale 
bediening. 
Voor meer gegevens zie 
handleiding centrale bediening. 

1 2 3 4 5
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IN BEDRIJF STELLEN 
Voordat de elektrische voeding wordt ingeschakeld 

 
 
A1. Afpersen, drukbeproeving 
Zowel de gasleidingen als de vloeistofleidingen dienen te worden afgeperst met de 
afsluiters op de buitenunit gesloten.  
De installatie dient minimaal 12 uren afgeperst te worden door middel van stikstof, waarbij 
de afpersdruk niet mag afnemen. Voor de systemen met koudemiddel R407C bedraagt de 
afpersdruk 33bar. 
Aanbevolen wordt om afpersen in 3 stappen te verrichten: 
Stap 1: druk tot 3 bar voor 3 minuten en controleren of de druk gehandhaafd blijft. 
Stap 2: druk tot 15 bar voor 3 minuten en controleren of de druk gehandhaafd blijft. 
Stap 3: druk tot 32bar voor min. 12 uren en controleren of de druk gehandhaafd blijft. 
Verder geldende de STEK regels voor het afpersen, vacumeren en lekdichtheid bepalen. 
 
Let op! 
Drukval kan veroorzaakt worden door de afname van de omgevingstemperatuur tussen het 
moment van afpersen en het moment van de controle. De stikstofdruk in een gesloten 
systeem varieert ongeveer 0,1bar af bij een variatie 1°C in de omgevingstemperatuur 
Voorbeeld: 
Tijdens afpersen: 30 bar bij 25ºC omgevingstemperatuur 
12 uren later:  29,2 bar bij 17ºC omgevingstemperatuur 
 
 
A2. Vacumeren 
De STEK regels gelden voor het afpersen, vacumeren en lekdichtheid bepalen. 
 
 
A3. Aanvullende koelmiddelvulling 
De buitenunits zijn standaard voorzien van een koelmiddelvulling voor 0 meter 
leidinglengte. Per meter vloeistofleiding dient een bepaalde hoeveelheid koelmiddel 
toegevoegd te worden. De hoeveelheid kan bepaald worden d.m.v. tabel 1. 
 
De vermelde vullingfactoren zijn geldig R407C systemen met volgende buitenunit type: 
HCSU 1002 VD 
HCSU 1402 VD 
HCSU 2801 VD 
 
Tabel 1 

Totaal aantal 
meters 

geïnstalleerd 
Vullingfactor Extra 

koudemiddelvulling Vloeistofleiding 
Diameter 

(m) (kg / m) (kg) 
1/2"  x 0,115  
3/8"  x 0,065  

 Totale 
hoeveelheid  
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IN BEDRIJF STELLEN 
Voordat het systeem in bedrijf wordt gesteld 

 
 
B1. Voedingsspanning / Carterverwarming 
De elektrische voeding van de buitenunit dient ten minste 12 uren voor het opstarten 
ingeschakeld te worden, om de carterverwarming de compressor voldoende te laten 
verwarmen. 
 
Indien hierdoor ook de elektrische voeding naar de binnenunits wordt ingeschakeld, moet 
worden voorkomen dat de compressor opstart tijdens deze periode. 
 
Hiervoor kan de stekkerplug Cn14 van de lagedruk beveiliging worden verbroken van de 
buitenunit printplaat. 
Hierdoor zal een lage drukstoring ontstaan, aangeduid met P2 op de digitale display, en kan 
de compressor niet starten. 
 
 
B2. Serviceafsluiters openen 
Nadat is vastgesteld dat het systeem op lekdichtheid is gecontroleerd en gevacumeerd is, 
moeten de serviceafsluiters op de buitenunit van zowel de gasleiding als van de 
vloeistofleiding geheel geopend worden. 
Houdt er rekening mee dat als de serviceafsluiters geheel back-seated zijn geplaatst en de 
slangaansluiting voor de manometer zijn afgesloten.  
 
 
B3. Draaiveld van voedingsspanning (E1 storingscode) 
Bij het inschakelen van de elektrische voeding zal de buitenunit de richting van het 
draaiveld van de voeding bepalen. Indien deze de verkeerde kant om is zal een E1 
storingscode verschijnen op de digitale display (buitenunit printplaat). Schakel in dit geval 
de voedingsspanning uit en verwissel twee van de drie fasedraden op de aansluit 
klemmenstrook van de buitenunit. 
 
 
B4. Controle of alle aangesloten binnenunits bij buitenunit zijn aangemeld. 
Door op de buitenunit printplaat 10 keer of de knop SW2 “CHECK” te drukken, kan het 
aantal binnenunits wat bij de desbetreffende buitenunit zijn aangemeld worden afgelezen. 
Dit getal zal op het 7-segments uitleesvenster worden getoond. 
Indien dit getal lager is dan volgens de installatietekeningen zijn aangegeven controleer of: 

• De binnenunits correct zijn verbonden met de communicatiebekabeling (P,Q 
klemmen). 

• De binnenunits voedingsspanning hebben. 
(controleer of binnenunit op de afstandsbediening reageert of dat de groene 
Operation lamp op de display knippert na het inschakelen van de voeding). 

• De adressering van de binnenunits correct is uitgevoerd (adresnummers niet 
gedupliceerd). 
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IN BEDRIJF STELLEN 
Voordat het systeem in bedrijf wordt gesteld 

 
 
B5. Controle of alle adresseringen correct zijn uitgevoerd 
Het ingestelde adresnummer van de binnenunits kan afgelezen worden op de schakelaar 
ENC-2 (NUM-S) op de binnenunit printplaat. 
Het adresnummer kan ook worden afgelezen op de display van de binnenunit. Houdt de 
knop “manual” op de display voor gedurende 5 seconden ingedrukt. 
De 4 lampjes of de display zullen in een bepaalde volgorde gaan branden. Met behulp van 
onderstaande tabel kan het ingestelde adresnummer worden afgelezen. 
 
Voorbeeld: Indien Operation lamp uit is en Timer, DEF/FAN en ALARM lamp branden 
betekent dat adresnummer “7” is ingesteld. 
 
Indien adresinstellingen worden veranderd dient de elektrische voeding naar de binnenunits 
en buitenunit uitgeschakeld te worden. 
 
OPERATION TIMER DEF/FAN ALARM ADRES 

NUMMER 
UIT UIT UIT UIT 0 
UIT UIT UIT AAN 1 
UIT UIT AAN UIT 2 
UIT UIT AAN AAN 3 
UIT AAN UIT UIT 4 
UIT AAN UIT AAN 5 
UIT AAN AAN UIT 6 
UIT AAN AAN AAN 7 
AAN UIT UIT UIT 8 
AAN UIT UIT AAN 9 
AAN UIT AAN UIT 10 
AAN UIT AAN AAN 11 
AAN AAN UIT UIT 12 
AAN AAN UIT AAN 13 
AAN AAN AAN UIT 14 
AAN AAN AAN AAN 15 
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IN BEDRIJF STELLEN 
Voordat het project wordt opgeleverd 

 
 
 
C1. Werkingsdrukken en temperaturen correct 
Schakel test bedrijf in d.m.v. microschakelaars SW1 op de buitenunit printplaat. Bij 
indrukken zal geforceerd koelen worden gestart. Indien nogmaals SW1 wordt ingedrukt 
stopt het test bedrijf en keert het systeem terug in de normale werking via de bedieningen. 
 
Meet de in tabel 4 aangegeven onderdelen en bepaal of het systeem normaal functioneert. 
 
Tabel 4 
Voedingsspaning (drie fasen) Meten op aansluitklemmenstrook op de buitenunit. 
Zuigdruk (lage druk) Meten op de slangen-aansluiting bij de serviceafsluiter. 
Zuiggas temperatuur Meten op de zuiggasleiding tussen de serviceafsluiter 

van de buitenunit en de omkeerklep. 
Afgegeven capaciteit van buitenunit op 
moment van meting. 

Aflezen op 7-segments afleesvenster printplaat. 
Aangeven waarde is in HP (conversie tabel nodig) 

Persgas temperatuur CM1 
Digitale scroll compressor. 
(conversie tabel nodig) 

Met temperatuurmeter. 
Of met digitale display. Druk 5 maal of de knop 
“CHECK” 

Buiten temperatuur 
(conversie tabel nodig) 

Met temperatuurmeter. 
Met digitale display. Druk 6 maal of de knop “CHECK” 
(conversie tabel nodig) 

Stroomopname CM1  
Digitale scroll compressor 
(conversie tabel nodig) 

Met ampèretang. 
Met digitale display. Druk 7 maal of de knop “CHECK” 
(conversie tabel nodig) 

Stroomopname CM2  
Standaard scroll compressor 

Met ampèretang. 
Met digitale display. Druk 8 maal of de knop “CHECK” 
(conversie tabel nodig) 

Van elk binnenunit Aanzuig temperatuur (retour lucht)  
Uitblaas temperatuur 

 
 
C3. Condenswater afvoer van de binnenunits 
Controleer gedurende test bedrijf (in koeling modus) of de condensafvoer van elk 
binnenunit goed functioneert en er geen lekkages aanwezig zijn. 
 
 
C4. Eindgebruiker instrueren over de werking van de bedieningen 
Wanneer het test bedrijf volledig is uitgevoerd en er geen tekortkomingen zijn 
geconstateerd, behoort de eindgebruiker geïnstrueerd te worden over de werking van het 
systeem. Hiervoor kan de meegeleverde gebruikershandleiding voor worden gebruikt. 
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CHECK LIST 
 
 
 
 

Check 
box Item Omschrijving Opmerking 

 1. Aantal meters koelleidingen (vloeistofleiding) zijn geteld.  

 2. Communicatiebekabeling op binnen- en buitenunits 
gemonteerd. Afscherming bij ieder binnenunit doorgelust. 

 

 3. Adresseringen op binnenunits zijn verricht.  

 4. De voedingsbedradingen en beveiligingen voor het systeem zijn 
geïnstalleerd. 

 

 5. De installatie heeft minimaal 12 uren onder stikstofdruk gestaan 
en de druk is gehandhaafd. 

 

 6. De carterverwarming is minimaal 12 uren van tevoren aangezet 
(voedingsspanning op buitenunit). 

 

 7. Lekdichtheid van installatie volgens STEK voorschriften 
gecontroleerd. 

 

 8. Installatie volgens STEK voorschriften gevacumeerd.  

 9. Aanvullende koudemiddel vulling is in de installatie bijgevoegd.  

 10. Eventueel verbroken stekkerplug van connector Cn14 op 
buitenunit printplaat is teruggeplaatst. 

 

 11. Serviceafsluiters van gasleiding en vloeistofleiding geheel 
geopend. 
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STORINGCODES 
 
 
 
 
 
 
Storingcodes binnenunit 
 
 

Display binnenunit Omschrijving 
Alle lampjes uit De binnenunit is in “stand-by” of voedingspanning is 

afgeschakeld. 
De LED “OPERATION” is aan Het apparaat is in werking. 

De LED “PRE/DEF” is aan Het apparaat is de ontdooicyclus of voorbereiding 
verarmen (“hot-start” functie) 

De LED “TIMER” is aan Timer functie is geactiveerd. 
De LED “OPERATION” knippert 
langzaam 

Voedingspanning is ingeschakeld en unit is nog niet 
bedient geweest. 

De LED “OPERATION” knippert snel Storing in een van de temperatuursensors binnenunit 

De LED “PRE/DEF” knippert Conflict tussen de werking modes. Een of meerdere 
units zijn gestart in verwarmen. 

De LED “TIMER” knippert Communicatiestoring tussen binnen- en buitenunit 

De LED “ALARM” knippert langzaam Storing in buitenunit (controleer storingscode op 
buitenunit display) 

De LED “ALARM” knippert snel Storing van de vlotterschakelaar (condenswater afvoer) 
 
 
 
Storingcodes op buitenunit display 
 

Display buitenunit PCB Omschrijving 
Tijdens normale werking 

van compressor Systeem capaciteit (kW) 

dF Tijdens ontdooicyclus 
E1 Draaiveld verkeerd om 
E2 Communicatiestoring 
E3 Storing aan T3 sensor 
E4 Storing aan T4 sensor 
E5 Storing aan T5 sensor 
P1 Hogedruk storing 
P2 Lagedruk storing 

P3 Stroomopname van compressor motor 
te hoog (Open fase) 

P4 Persgas temperatuur beveiliging 
P5 Temperatuur warmtewisselaar te hoog 

 


