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De DBU‐RG (Drain
(
Back Unit – R
Regeneration) dientt op een positie gem
monteerd te wordeen zodat de temperratuursensor van de
e collector via de
bovenplaat van
v de DBU‐RG i.c.m
m. een trekontlastin
ng doorgevoerd kan
n worden. De senso
or verlengkabel (bijgeleverd bij DBU‐RG) dient ook
doorgevoerd
d te worden met eeen trekontlasting. De connector van de
e collector sensor kaan nu binnen de DB
BU‐RG verbonden worden
w
aan de
connector vaan de verlengkabel..
De zonnecollector dient altijd volledig leeg te kunn
nen lopen in het vat van de DBU‐RG. Om
O dit te garandereen dient de onderzijjde van de collector
altijd boven de DBU‐RG te word
den gemonteerd en
n moet een leiding afschot
a
van minimaaal 30 tot 40 mm peer meter aangehouden worden.
m maximaal 4 metter bedragen.
Het hoogteverschil tussen boveenkant van de collecctor en de collectorrpomp in de DBU mag
G opgehangen mag worden is 55 gradeen.
De minimalee hellingshoek t.o.v.. de horizontaal waaronder de DBU‐RG
De zonnecollector dient met 15
5 mm leidingen op d
de DBU‐RG aangesloten te worden. Affhankelijk van het aantal collectoren bedraagt
b
de maximaale
leidinglengtee (15mm, aanvoer++retour): bij 1 collecctor 40 meter, bij 2 collectoren 32 metter en bij 3 collectoren 24 meter.
Er mogen ab
bsoluut geen “zakkeen” (zwanenhals constructies) aangebrracht worden in hett leidingsysteem, waar
w
water in kan blijven staan.
De leidingen dienen om de metter gebeugeld te wo
orden. De gebruikte
e beugels moeten een
e temperatuur vaan 130°C kunnen ve
erdragen.
De collector leidingen dienen geeïsoleerd worden. G
Gebruik hiervoor Vidoflex, of gelijkwaaardig isolatiemateriaal (denk aan voge
elpik bestendigheid
dak toepassing!).
voor buitend
Bij een platdak opstelling wordtt de collector op eeen ballastframe gep
plaatst waarbij de co
ollectorhellingshoek ca. 30° is. Het frame wordt los op heet
e ballastgewichten bestaan
b
uit standaaard beton tegels van
n 30x30 cm. Bij
platte dak geeplaatst, waarna er ballast in het frame wordt gelegd. De
plaatsing van
n ballast moet rekening worden gehou
uden met hoogte en
n windstreken. Zie schema hieronder.
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Windstreek I = Kop vaan Noord‐Holland + Wad

Windstreek II = Overigge NH, ZH, Zeeland, Flevvoland, Groningen en Frriesland
and, Utrecht, Noord‐Brabant en Limburg
Windstreek III = Drenthe, Overijssel, Gelderla
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DB
BU‐RG toepasssing bron‐ off CV‐circuit
on toepassing (toepassing r0 op BR‐R regeelaar)
Bro

Dee complete installatie die benodigd is o
om de bron van de warmtepomp te ku
unnen
reggenereren bestaat uit
u een of meerderee zonnecollectoren
n, een DBU‐RG, een BR‐R
reggelaar en een 1” terrugslagklep met weeinig weerstand (bijjvoorbeeld een Watts
Occean WK020 met 5 kPa
k weesratnd bij 2 m3/u).
On
ntluchters dienen do
oor de installateur geleverd te worden
n.
Aa
ansluiten leidingen en appendages
1. De 1” terugslagkllep dient in de bron
n aanvoerleiding naaar de warmtepomp
p
gemonteerd te worden
w
met aan weerszijde een T‐stuk 28‐15‐28 mm.
LET OP DE STROM
MINGSRICHTING!! (zie schema hiernaaast)
nsluitingen van de TT‐stukken dienen de leidingen, van en naar
2. Op de 15 mm aan
de DBU‐RG, aanggesloten te worden.
3. De leidingen tusssen de bronleiding‐aaftakking en de DBU‐RG dienen beide
ontluchtend naarr de DBU‐RG te worrden gemonteerd, d
dus op opschot.
4. Op de hoogste pu
unten dient een auttomatische ontluch
hter (levering door
installateur) te worden
w
geplaatst (zie schema).
5. De leidingen moeeten voorzien zijn vvan dampdichte theermische isolatie om
m
condensvorming op de leidingen te voorkomen.
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CV toepassing (toepassing r1 op BR‐R regelaaar)

Dee complete installatie die benodigd is o
om het CV systeem van de warmtepom
mp te
kunnen verwarmen bestaat
b
uit een of m
meerdere zonnecolleectoren, een DBU‐R
RG,
een BR‐R regelaar en een 1” terugslagkleep met weinig weerrstand (bijvoorbeeld
een Watts Ocean WK020 met 5 kPa weeesratnd bij 2 m3/u).
ntluchters dienen do
oor de installateur geleverd te worden
n.
On
Aa
ansluiten leidingen en appendages
1. De 1” terugslagkllep dient in de CV retourleiding naar d
de warmtepomp
gemonteerd te worden
w
met aan weerszijde een T‐stuk 28‐15‐28 mm.
LET OP DE STROM
MINGSRICHTING!! (zie schema hiernaaast)
nsluitingen van de TT‐stukken dienen de leidingen, van en naar
2. Op de 15 mm aan
de DBU‐RG, aanggesloten te worden.
3. De leidingen tusssen de CV‐aftakkingg en de DBU‐RG dienen beide ontluchttend
naar de DBU‐RG te
t worden gemonteeerd, dus op opschot.
4. Op de hoogste pu
unten dient een auttomatische ontluch
hter (levering door
installateur) te worden
w
geplaatst (zie schema).
5. De leidingen moeeten voorzien zijn vvan dampdichte theermische isolatie om
m
eventuele condensvorming op de leeidingen te voorkom
men.
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Aa
ansluiten pompkabeels en sensoren
1. De BR‐R regelaar dient in de directee omgeving
g
te worden
n, zodanig dat
van de DBU‐RG geplaatst
de connector van
n de systeempompkkabel en de
collectorpompkabel op de regelprin
nt gestoken
kan worden.
2. De systeempomp
pkabel is voorzien vvan een
connector en een
n aardedraad met faston. De
collectorpompkabel heeft 2 losse ad
dereindes en
ook een aardedraaad voorzien van eeen faston.
c
dien
nt te worden
3. De kabel van de collectorpomp
aangesloten ondeer de kabelklemmeen no: 8 en 9
(zie afbeelding hiiernaast). De aardedraad dient
op 1 van de daarvvoor bedoelde faston
connectoren gescchoven te worden.
n de systeempompkabel dient op
4. De connector van
de connector van
n de print aangeslotten te worden
(zie afbeelding hiiernaast). De aardedraad dient
op 1 van de daarvvoor bedoelde faston
connectoren gescchoven te worden.
5. De collectorsenso
or (TT1), welke vanuit de
zonnecollector dee DBU‐RG ingaat, b
binnen
gekoppeld wordtt aan de verlengkab
bel en van
binnenuit weer doorgevoerd
d
naar b
buiten komt.
Dient te worden aangesloten op de regelprint
onder de sensor kabelklemmen no: 2 en 3 (zie
afbeelding hiernaaast).
6. De sensorkabel voor
v
het bron/CV circuit (TT4), te
herkennen aan de rode male connector, dient op
oppelkabel
de rode female connector van de ko
vanuit de regelprrint te worden aanggesloten. LET
OP!! De witte con
nnector van de kop
ppelkabel
heeft in beide toeepassingen geen fu
unctie en hoeft
dus niet aangeslo
oten te worden.
Bij in bedrijf name mo
oet de juiste toepasssing/applicatie wo
orden gecontroleerd
d en eventueel geseelecteerd op de reggelaar.
Verderop in deze han
ndleiding wordt dit b
beschreven.
4

In
n bedrijf neme
en
Steeek de stekker van de regelaar in het sstopcontact.
Dee actieve applicatie//toepassing zal worrden weergegeven ggedurende 2 seconden.
r0
: Zonne regeneratie van broncirrcuit warmtepomp
warming CV circuit w
warmtepomp
r1
: Zonne verw
X.X.), gevolgd door "7.7."
Vervolgens wordt de softwareversie 2 seeconden getoond (X
nde 80 seconden eeen testprogramma doorlopen en vervo
olgens wordt het to
oestel vrijgegeven.
Hieerna wordt geduren
Wiijzigen applicatie/toepassing (r0 – r1)
Do
oor de knop minimaaal 3 seconden in tee drukken binnen 5 tot 15 seconden na
adat de voedingspaanning is aangesloteen, kan de applicatiie/toepassing
wo
orden gewijzigd.
Dee actieve applicatie wordt getoond. Do
oor op de knop te drukken kan de volgende applicatie wo
orden geselecteerd.
Do
oor vervolgens 3 secconden op de knop
p te drukken wordt de geselecteerde applicatie actief (3 maal
m knipperend weeergegeven). De fou
uthistorie wordt
gew
wist en het selectieemenu wordt verlatten.
Alss de knop gedurend
de 5 seconden niet in wordt gedrukt w
wordt het selectiemenu verlaten zondeer een andere applicatie te selecteren..
p het display van dee regelaar worden aafwisselend 4 secon
nden de systeemtem
mperatuur in de DB
BU‐RG, 2 seconden de bedrijfsmode [o
oN / oF] en daarna 2
Op
secconden de systeem
mstatus [‐‐ / Pr / Cr / Ar / Sr] weergegevven.
n zijn:
Dee systeemstatus kan
‐‐
: Systeem is in
i rust
: Voordraaien systeempomp (Prre Running)
Pr
omp loopt (Collecto
or Running)
: Collector Po
Cr
: Nadraaien systeempomp
s
(Afteer Running)
Ar
: Systeem is in
i rust en start‐ of h
herstart uitstel is acctief (Start or Retry delay)
Sr
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Sttoring
Een optredende storing wordt door een 2 cijferige code meet een knipperende
e punt op het display weergegeven.
nderstaande tabel geeft
g
een overzicht van de mogelijk op
ptredende functie‐ en
e storingscodes:
On
71
: Collector Teemperatuur TT1 buiten bereik (–40°C ttot 250°C). Systeem
m gaat uit en schakeelt weer aan als TT1
1 binnen bereik kom
mt.
: Systeem Temperatuur in DBU‐‐RG TT4 buiten bereeik (0°C tot 100°C). Systeem gaat uit en schakelt weer aan als TT4 binnen be
ereik komt.
80
orden vrijgegeven door
d
de knop een maal
m in te drukken of
o de spanning te
: Geen collecctor circulatie. Het ssysteem wordt verggrendeld en kan wo
74
onderbreken.
mp 5 minuten draait). Het systeem wo
ordt vergrendeld en
n kan worden
: Collector Teemperatuur te hoogg (meer dan 130°C terwijl collectorpom
75
k
een maal in tee drukken of de spanning te onderbrekken.
vrijjgegeven door de knop
77
: Collector Po
omp is gedurende langere tijd niet ingeschakeld (standaa
ard 90 dagen). Systeeem schakelt uit.

Drrukknop bediening
Dee BR‐R regelaar kan worden bediend door gebruik te makken van de drukknop. De bedrijfsmodee (oN / oF) kan word
den veranderd door 2 seconden op dee
kno
op te drukken. Eersst wordt de huidigee mode knipperend weergegeven. Doo
or op de knop te dru
ukken kan deze worden gewijzigd. Waanneer vervolgens
ged
durende 5 secondeen de knop niet worrdt ingedrukt, word
dt de laatst weergeg
geven bedrijfsstatus op het display acttief.
Een vergrendelende storing
s
kan worden gereset door op dee knop te drukken nadat
n
de oorzaak vaan de storing is wegggenomen.
oor de drukknop ged
durende 5 secondeen ingedrukt te houden wordt het diag
gnosemenu bereikt. Het diagnosenummer en de diagnose
ewaarde worden
Do
afw
wisselend weergegeeven (respectievelijjk 1 en 4 seconden)). Door op de knop te drukken wordt de
d volgende diagno
ose zichtbaar. Na de
e laatste diagnose
verrschijnt de eerste diagnose
d
weer als nogmaals op de knop wordt gedrukt. Als
A de knop 10 minu
uten niet wordt ingeedrukt wordt het diiagnosemenu
verrlaten.
menvatting van de diagnosenummers en waarden:
Sam
Sofftwareversie
1
So
00‐991
Vo
orstbescherming
D0
Cb (Co
ollector bescherming)
Bedrijfsmode
D1
oF, No
ur TT1
Collector Temperatuu
D2
00‐99 (°C). 1)
Syssteem Temperatuur TT4
D3
00‐99 (°C)
Collector Pomp Snelheid
D4
00‐99 (%)
Syssteem Pomp Snelheeid
D5
00‐99 (%)
Fout code (indien van
n toepassing)
Ex 2)
XX. 3)
ur boven de 100°C w
wordt de waarde kn
nipperend weergeg
geven en het eerstee cijfer weggelaten (bijvoorbeeld 07 in plaats van 107)
1) Bij een temperatuu
weer (begint met 0).. De laatste 10 fouten worden weergegeven.
2) x geeft de index van de fouthistorie w
de weer waarbij dee punt knippert.
3) XX geeft de foutcod
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