
Zoetwatercontroller SFWC Friwa

Gedetailleerde instructies:

www.yourmanual.info/SFWC_Friwa_nl.pdf

Leveromvang
l Systeem voor leidingwater SFWC Friwa
l 2 schroeven 3,5 x 35mm en 2 pluggen 6mm voor

wandmontage.
l Vervangingszekering 2TA
l Gebruiksaanwijzing

Optioneel afhankelijk van ontwerp/opdracht:
l Pt1000 temperatuursensor en Vortex Flow Sensor

(VFS)

Algemene instructies
Deze handleiding bevat basisinstructies en belangrijke informatie over veiligheid, installatie en gebruik. Voor de inbe-
drijfstelling en het gebruik moeten de installateur/specialist en de gebruiker van het systeem de handleiding volledig
lezen. Het is een automatische elektrische temperatuurregelaar voor huishoudelijke en soortgelijke toepassingen.
Neem bovendien de in de betreffende landen geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen, de geldende nor-
men en voorschriften en demontage- en gebruiksaanwijzingen voor aanvullende installatiecomponenten in acht. Instal-
latie, elektrische aansluiting, inbedrijfstelling en onderhoud van de eenheidmogen uitsluitend worden uitgevoerd door
specialisten die over de juiste training beschikken. Gebruikers: zorg dat de specialist u gedetailleerde informatie geeft
over de werking en bediening van de eenheid.

Technische data
Model SFWC Friwa Zoetwatercontroller
Elektrische specificaties
Voeding 230VAC +/-10%
Energieverbruik/stand-by 0,5W - 2,3W/ 0,5W
Interne zekering 1 2A vertr. 250V
Beschermingsklasse IP40
Beschermingsklasse/overspanningscategorie II / II
Ingangen/Uitgangen

Sensoringangen 2 Pt1000 -40°C ...
300°C

Sensoringangen
Flow sensor 1 VFS-sensors 0°C -

100°C

VFS-type in l/min
1 - 12, 2 -
40, 5 -
100, 10 -
200

mechanisch relais R1 460 VA voor AC1 / 460W voor AC3

0-10V/PWM uitgang V1 10 k Ω last of PWM uitgang freq. 1 kHz, span-
ning 10 V

Max. kabellengte

Collectorsensor / buitensensor S1 <30m
andere Pt1000-sensor S2 -S3 <10m
VFS-sensors <3m
0-10V/PWM <3m
mechanisch relais <10m
Toegelaten omgevingscondities
voor bediening van de regelaar 0°C - 40°C, max. 85% rel. vochtigheid bij 25°C
voor transport/buffertank 0°C - 60°C, geen vochtcondensatie toegestaan
Andere specificaties en afmetingen
Ontwerp behuizing 2-delig, ABS plastic
Installatiemethodes Wandmontage, optioneel paneelmontage
Totale afmetingen 115mm x 86mm x 45mm
Installatieafmetingen opening 108mm x 82mm x 25.2mm
Scherm Volledig grafisch scherm, 128 x 64 dots
Realtime klok (RTC) RTC met reservevoeding voor 24 uur
Bediening 4 toegangssleutels

Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsinstructies

Algemeen
l De regelaar vervangt in geen geval de beveiligingsinrichting op locatie!
l Temperatuurwaarden die te hoog zijn ingesteld, kunnen leiden tot brandwonden of schade aan het systeem. De

klant dient te voorzien in bescherming tegen brandwonden!
l De kabels van de temperatuursensor moeten gescheiden van de netspanningskabels worden gelegd enmogen bij-

voorbeeld niet in dezelfde kabelgoot worden gelegd!
Wandmontage
l Installeer de thermostaat alleen in droge ruimtes en onder de omgevingscondities zoals beschreven in "Spe-

cificaties".
l De eenheid is mogelijk niet vanaf de achterkant toegankelijk.
Bedrijfsmodus
l 3.2. Handmatig De bedrijfsmodus "Handmatig"mag alleen door specialisten worden gebruikt voor korte func-

tietests, bijv. tijdens de inbedrijfstelling!
l Werking in handmatigemodus: de relais en dus de aangesloten gebruikers worden in- en uitgeschakeld door een

toets in te drukken, onafhankelijk van de actuele temperaturen en ingestelde parameters. Tegelijkertijd worden de
actuele meetwaarden van de temperatuursensors ook weergegeven op het scherm om dewerking te kunnen con-
troleren.

l 3.3. Uit Als de bedrijfsmodus "Uit" is ingeschakeld, worden alle besturingsfuncties uitgeschakeld. De gemeten tem-
peraturen worden weergegeven voor het overzicht.

Beschermingsfuncties
l 5.1. Anti Legionella Deze  legionellabeveiligingsfunctie biedt geen veilige bescherming tegen legionella, omdat de

regelaar voldoende extra energie nodig heeft en de temperaturen niet in de gehele opslagruimte en het aangesloten
leidingsysteem kunnen worden bewaakt.

l 5.1. Anti-Legionella Tijdens de werking van de legionellabeveiligingsfunctie, indien van toepassing, wordt de
opslag boven de ingestelde waarde "Tmax" verwarmd, wat kan leiden tot brandwonden en systeemschade.

Speciale functies
l 6.Speciale functiesDe instellingen in dit menumogen alleen door een specialist worden gewijzigd.
l 6.2. Toerentalregeling Deze functie mag alleen door een technicus worden geactiveerd. Afhankelijk van het feit

of de pumpwordt gebruikt en van het pompniveau, mag deminimumsnelheid niet te laag worden ingesteld, omdat
dan het pompsysteem beschadigd kan raken. Hiervoor moet ook rekening worden gehoudenmet de specificaties
van de betreffende fabrikant! Bij twijfel, moeten deminimumsnelheid en het pompniveau eerder te hoog dan te laag
worden ingesteld.

Elektrische aansluiting
l Schakel de voeding uit en borg hem tegen onbedoeld inschakelen voordat u aan de eenheid gaat wer-

ken! Controleer dat er geen spanning op staat! Elektrische aansluitingenmogen uitsluitend worden
gemaakt door een specialist en in naleving van de toepasselijke regelgeving. De eenheidmag niet wor-
den ingeschakeld als er schade aan de behuizing zichtbaar is, bijvoorbeeld scheuren.

l De eenheid is mogelijk niet vanaf de achterkant toegankelijk.
l De klant moet voorzien in een alpolige afscheiding, d.w.z. een noodschakelaar voor de verwarming.
l Laagspanningskabels zoals temperatuursensorkabels moeten apart van de netspanningskabels wor-

den gelegd. Leid temperatuursensorkabels alleen naar de linkerkant van de eenheid en net-
spanningskabels alleen naar de rechterkant.

l De kabels die worden aangesloten op de eenheidmogen niet verder dan 55mm worden gestript en de
kabelmantel moet net aan de andere kant van de trekontlasting in de behuizing komen.

1. De nodige gebruikshydrauliek uitkiezen (zie hydraulische vari-
anten).

2. Strip de kabels maximaal 55mm, bevestig de drukontlasters strip
de draadeinden 8-9mm.

3. Open controller (zie "Wandinstallatie"), voeg kabels in en installeer
trekontlasting.

Installeer PE terminalblok

5. Bekabeling van demeegeleverde aansluitklemmen volgens het
"Klemmenschema" en de "Hydraulische varianten".

Bij gebruik van gestrengelde kabels met een schroevendraaier de
oranje gekleurde knoppen indrukken.
Bei eenaderige kabels of met vertinde uiteindes voorziene kabels
eenvoudig direct invoeren.

6. Voeg de verbindingsterminals in in de toepasselijke pinaansluiting.
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EU-conformiteit
DefabrikantverklaartdoordeCE-markeringopdeeenheidteplakkendatdeSFWCFriwavoldoetaandevolgenderele-
vanteveiligheidsvoorschriften:

lEUEUlaagspanningsrichtlijn2014/35/EUende
lEUrichtlijnelektromagnetischecompatibiliteit2014/30/EU

.DeconformiteitisgeverifieerdendebijbehorendedocumentatieendeEUconformiteitsverklaringzijnbijdefabrikantgear-
chiveerd.

Wijzigingenaandeeenheid
lWijzigingenoftoevoegingenaanofconversievandeeenheidzijnniettoegestaanzonderschriftelijketoestemmingvan

defabrikant.
lHetisookverbodenextracomponententeinstallerendienietsamenmetdeeenheidzijngetest.
lAlsduidelijkwordtdatveiligbedrijfvandeeenheidnietlangermogelijkis,bijvoorbeeldvanwegebeschadigingvande

behuizing,dientudeeenheidonmiddellijkuitteschakelen.
lAlleonderdelenvandeeenheidofaccessoiresdienietinperfecteconditiezijn,moetenonmiddellijkwordenvervangen.
lGebruikuitsluitendorigineleonderdelenenaccessoiresvandefabrikant.
lMarkeringendieindefabriekopdeeenheidzijngemaakt,mogennietwordengewijzigd,verwijderdofonleesbaarwor-

dengemaakt.
lUitsluitenddeinstellingendieindezeinstructieswordenbeschrevenmogenwordeningesteldomdeeenheidtegebrui-

ken.

Wijzigingenaandeeenheidkunnendeveiligheidervanofvanhetgehelesysteemingevaarbrengen.

Garantieenaansprakelijkheid
Deeenheidisgemaaktengetestmethetoogophogekwaliteitenveiligheidseisen.Deeenheidvaltondereenstatutaire
garantieperiodevantweejaarvanafdedatumvanverkoop.Degarantieenaansprakelijkheidomvattenechternietver-
wondingenbijpersonenofmateriaalschadediehetgevolgzijn/isvaneenofmeervandevolgendeoorzaken:

lHetnietnalevenvandezeinstallatie-enbedieningsinstructies.
lOnjuisteinstallatie,inbedrijfstelling,onderhoudenbedrijf.
lIncorrectuitgevoerdereparaties.
lOngeautoriseerdestructurelewijzigingenaandeeenheid.
lGebruikvanhetapparaatvooranderdanhetbedoeldegebruik.
lBedrijfbovenofonderdegrenswaardendiewordengenoemdinhetgedeelte'Specificaties'.
lOvermacht.

Verwijderingenverontreinigendestoffen
DeeenheidvoldoetaandeEuropeseRoHS2011/65/EUvoordebeperkingvanhetgebruikvanbepaaldegevaarlijkestoffen
inelektrischeenelektronischeapparatuur.

Hetapparaatmagondergeenenkelevoorwaardewordenweggegooidmetnormaalhuishoudelijkafval.Gooi
deeenheiduitsluitendbijgeschikteinzamelpuntenwegofstuurhetterugnaardeverkoperofdefabrikant.

Klemmenschemavoorelektrischeverbinding
Hoofdspanningen
230VAC

Lagespanningen
max.24VAC/DC

Voorbeeldaansluitschemavoorsysteemschema1.Inde
hydraulischevariantenzijnverschillendeklem-
menbezettingentevinden.

*BridgefromsensorgroundtoPEprotectivecon-
ductorrequired(PELV-Connection).

Klem:Aansluitingvoor:
LNeutralegeleiderL
NNeutralegeleiderN
RRelais(dichter)
NNeutralegeleider
R|Relais(opener)
DePE-beschermingsgeleiderwordtaangeslotenvia
demeegeleverde3-poligeaansluitklem.

Klem:Aansluitingvoor:
S1Circulatie(opt.)
S1GND
S2Buffertanksensor(optioneel)
S2GND
V1Signaalprimairepomp0-10V/PWM
-0-10V/PWM-Signaal

DepolariteitvandePt1000sensorenisvrijtekiezen.

VFS
1=VFS-T(Temperatuur)
2=VFS-F(Stroom)
3=GND
4=+5V

Derelaistoewijzingisafhankelijkvandegeselecteerde
extrafuncties.DeVFS-sensorwordtrechtstreeksin
debusopdeprintplaatgestokeninhetsen-
soraansluitgebied.

Hydraulischevarianten
Devolgendeillustratiesmoetenuitsluitendwordengezienalseenschematischeweergavevandebetreffende
hydraulischesystemenenhoevenderhalvenietcompleettezijn.Deregelaarmagondergeenenkeleomstan-
digheideenveiligheidsapparaatvervangen.Afhankelijkvandespecifieketoepassingkunnenextrasysteem-envei-
ligheidscomponentenzoalskeerkleppen,terugslagkleppenenvloerafvoeren,enz.nodigzijn.

Basicscheme
26warmteplatenindewarmtewisselaar

Basicscheme
40warmteplatenindewarmtewisselaar

Extrafunctiecirculatie
26warmteplatenindewarmtewisselaar

Extrafunctiecirculatie
40warmteplatenindewarmtewisselaar

Berichten
BerichtenOpmerkingenvoordespecialist

VoelerxdefectBetekenddatofdesensor,sensoringangopdecollectorofdeaangeslotenkabeldefectis.
RestartDeregelaarwerdopnieuwopgestart,bijvoorbeelddooreenstroomstoring.Controleerdatumentijd

DatumentijdDitdisplayverschijntautomatischnaeenlangerestroomstoring,omdatdedatumentijdgecon-
troleerdmoetenwordenenindienaangepast.

Primairepompdefect
WordtweergegevenalsdestromingwordtherkendenalsdeT-instellingnietwordtbereiktende
aanvoertemperatuurnietstijgttot3Kbinnende3seconden.Dezemeldingkanookverschijnenals
dewarmtewisselaarverkalktis.

Antilegionellafoutopslag-
temperatuurWordtweergegevenalsdeopslagtemperatuurlagerisdanantilegionellaTset

AntilegionellaverblijftijdWordtweergegevenalsantilegionellaTset-5Knietaanwezigisgedurendedeantilegionellatijd.
Antilegionellafoutvoor
hetgebruikwater

Wordtweergegevenindien,gedurendedeantilegionella-verhittingdegemetenstroomgroterisdan
degekalibreerdecirculatiestroom.

Dezekeringvervangen
Reparatiesenonderhoudmogenuitsluitenddooreenspecialistwordenuitgevoerd.Schakeldevoedinguitenborg
hemtegenonbedoeldinschakelenvoordatuaandeeenheidgaatwerken!Controleerdatergeenspanningopstaat!

Gebruikuitsluitenddemeegeleverdereservezekeringofeenzekeringvanhetzelfdeontwerpmetdevolgendespe-
cificaties:2AT/250V

Alsdehoofdspanningisingeschakeldendecomputernogsteedsnietwerktofnietsweer-
geeftophetscherm,kandeinterneapparaatzekeringdefectzijn.Indatgevalmoetuhet
apparaatzoopenenalsbeschrevenstaatingedeelteC,deoudezekeringverwijderenen
controleren.

Vervangdedefectezekeringdooreennieuwe,bepaaldeplaatsvandeexternefoutbron
(bijvoorbeelddepomp)envervangdeze.Neemdaneerstderegelaarinbedrijfencon-
troleerdewerkingvandeschakeluitgangenindehandmatigemoduszoalsbeschrevenin
hoofdstuk3.2.

Wandmontage
1.Draaideafdekkapschroefhelemaaluit.
2.Verwijderhetbovenstegedeeltevande

behuizingvoorzichtigvanhetonderste
gedeelte.

3.Zethetbovenstegedeeltevandebehuizing
weg.Raakdeelektronicanietaan.

4.Houdhetonderstegedeeltevandebehui-
zingtegendegeselecteerdepositieenmar-
keerde2montagegaten.Zorgdathet
wandoppervlakzogladmogelijkis,zodatde
behuizingnietvervormdraaktalsudeze
vastschroeft.

5.Gebruikeenboorbitjemaat6om3gatente
borenopdepuntendieopdewandzijn
gemonteerdendrukdepluggenerin.De
behuizingkanoptioneelgemonteerdworden
met4montagegaten.

6.Schroefdebovensteschroefgedeeltelijk
vast.

7.Bevestighetbovenstegedeeltevande
behuizingendraaideanderetweeschroe-
vengedeeltelijkin.

8.Richtdebehuizingendraaidedrieschroe-
venvast.

Schermeninvoer
Deschermen(1),uitgebreidetekst-engrafischemodusmakeneenvoudige,bijna
voorzichzelfsprekendebedieningvanderegelaarmogelijk.

Hetinvoerenwordtgedaanmet3toetsen(2+3),waaraancontextuelefunctieszijn
toegewezen.Detoets"Esc"(3)wordtgebruiktomeeninvoerteannulerenofeen
menuteverlaten.Detoets"Esc"(2)wordtgebruiktomeeninvoerteannulerenof
eenmenuteverlaten.Indienvantoepassingverschijnteenverzoekombeves-
tigingomgemaaktewijzigingenopteslaan.Erkaneenbevestigingsverzoekvoor
hetopslaanvanwijzigingenvolgen.

Defunctievandeoverige3toetsen(3)wordtinhetschermrechtbovendetoetsen
weergegeven.Derechtertoetsheeftoveraldefunctievanbevestigingenselectie.

Voorbeeldenvantoetsinstellingen:
+/-Waardenverhogen/verlagen
▼/▲Scrollmenuop/neer
Ja/Neebevestigen/afwijzen
OverExtrainformatie
Terugnaarhetvorigescherm
OKSelectiebevestigen
BevestigenInstellingbevestigen

Inbedrijfstellingshulp
Wanneerhetapparaatvoordeeerstekeerwordtingeschakeld,nadatdetaalendeklokzijningesteld,wordtgevraagdofdereglaar
aldannietmoetwordengeparametriseerdmetdeinbedrijfstellingshulp.Deinbedrijfstellingshulpkanopelkmomentwordengean-
nuleerdoflaterinhetmenuspecialefunctiesopnieuwwordengestart.Deinbedrijfstellingshulpleidtudoordenoodzakelijkebasis-
instellingenindejuistevolgorde,waarbijdebetreffendeparameterskortwordenuitgelegdophetdisplay.

1.Taalentijdinstellen

2.Inbedrijfstellingshulp/Inbedrijfstellingswizard
a)selecteren,of
b)slaover.

Deinstallatiewizardleidtuindejuistevolgordelangsdenoodzakelijke
basisinstellingen.Elkeparameterwordtuitgelegdinhetbedieningspaneel
bedieningspaneel.Dooropdetoets"Esc"tedrukken,keertuterugnaarde
voorgaandeinstelling.

b)Bijgratisinbedrijfstellingmoetendeinstellingenindevolgordewordengedaan:

lMenu9Taal
lMenu3Bedrijfsuren
lMenu4Verwarmingscircuitinstellingen,allewaarden.
lMenu5Beschermingsfuncties(indienaanpassingennodigzijn).
lMenu6SpecialeFuncties(indienaanpassingennodigzijn).

3.Inhetmenubedrijfsmodus"3.2.Handmatig",moetendeschakelaarsuitgangenwordengetestmetaangeslotenverbruikersen
moetendesensorwaardenwordengecontroleerdopplausibiliteit.Vervolgensmoetdeautomatischemoduswordengebruikt.

Deinstallatiewizardistoegankelijkviamenu6.5.opelkmoment.

Overweegdeverklaringenvoordeafzonderlijkeparametersopdevolgendepagina'sencontroleerofvooruwtoe-
passingnogverdereinstellingennodigzijn.
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