
Installatiehandleiding

Elektrische Doorstroomverwarmer cv
t.b.v. Ecolution All Electric systeem
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© 2016
Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Inventum Technologies B.V. Dit geldt ook voor de bijbehorende illustraties.

Leverings omvang

Aantal Omschrijving

1 Handleiding

1 Elektrische doorstroomverwarmer

2 Bevestigingsmiddelen

Gegevens

Doorstroomverwarmer Art. nr. 2, 4 of 6 kW: 15081070   
Art. nr. 3 kW: 15081073

Type 5E1551

IP class 44

230 V ~ 50 Hz 1p 2000W

230 V ~ 50 Hz 3P 3000W

400 V ~ 50 Hz 2p 4000W

400 V ~ 50 Hz 3p 6000W

Aansluitingen ¾  binnen gasdraad

CE EN 60335-1

Voorwoord

De elektrische doorstromer wordt gebruikt als naverwarmer in combinatie met de Ecolution ventilatiewarm-
tepomp. Deze combinatie is ontworpen als All Electric systeem voor cv-installaties. De elektrische naver-
warmer fungeert als backup wanneer meer verwarmingsvermogen wordt gevraagd dan de Ecolution kan 
leveren. 

De elektrische doorstromer werkt samen met de Ecolution ventilatiewarmtepomp om uw woning op tempe-
ratuur te brengen of te houden. De Ecolution is het hoofdtoestel en bepaalt door slimme regeltechniek zelf 
wanneer de elektrische doorstromer ingeschakeld moet worden. 

Het is belangrijk om te weten dat de elektrische doorstromer een lager rendement heeft dan de Ecolution 
ventilatiewarmtepomp. Het is daarom aan te bevelen alleen deze elektrische doorstromer toe te passen 
wanneer uw woning zeer goed geïsoleerd is (maximale Q behoefte CV 15.000 MJ/jaar conform NEN7120). 

Lees voor installatie van de elektrische doorstromer de installatiehandleiding goed door. Door onjuiste toe-
passing of gebruik, vervalt uw recht op garantie. Wanneer u hulp of ondersteuning nodig heeft bij het in-
stalleren, neem contact op met de helpdesk van Inventum. 
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Installatie

Sluit de doorstroomverwarmer aan volgens  
bijlage I, Hydraulisch schema en bijlage II, Ele-
ktrisch aansluiten schema.

• Monteer de doorstromer altijd in de Cv-  
 aanvoer direct na de Ecolution. Let op de  
 toegestane montage positie (zie bijlage).

•  Gebruik altijd de flexibele slangen op de  
 Ecolution i.v.m trillingen.

•  Aansluiten conform NEN1010.

• Sluit de bijgeleverde aanlegthermostaat  
 aan op de Cv-aanvoerleiding direct achter 
 de doorstromer (zie bijlage).

•  Sluit een 24V aan/uit kamerthermostaat aan  
 die 6 maal per uur schakelt. Voor  vloerverwar-
 ming mag 3 maal per uur worden ingesteld.

• Aansluitvermogen afstemmen op benodigde  
 transmissie volgens geldende wet- en regel-
   geving.

Pas op de regelunit van de Ecolution de vol-
gende 2 instellingen aan:

- Druk > 5 sec op           +           toets om in het 
 installateursmenu te komen.

- Druk daarna kort op            toets (<1sec) om  
 door het menu heen te lopen totdat de  
 hieronder aangegeven regel verschijnt.

R i

i

1. Aansturing doorstroomverwarmer 
 selecteren.
   

             moet op 6 ingesteld worden om 

cv bedrijf met een doorstroomverwarmer  

mogelijk te maken 

Hogere of  lagere waarde            of           toets,  andere 
waarde zal gaan knipperen.
Bevestigen andere waarde door lang (3 sec.) op       
 te drukken. Na 3 sec. zal display niet meer 
knipperen ter bevestiging van nieuwe selectie. 
Verlaten menu: 1x drukken op 
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2. Systeem temperatuur instellen. 

   Op deze waarde schakelt de aanleg-
thermostaat de doorstroomverwarmer uit. Moet 
worden ingesteld op de ontwerptemperatuur van 
het Cv circuit.  

Bijvoorbeeld:  vloerverwarming 

Storingen en problemen oplossen

- De doorstromer is voorzien van een temper-
 atuur beveiliging op 80 °C. Als de temper-  
 atuur van het Cv water boven 80 °C komt, zal 
 deze beveiliging de stroom naar de door-
 stromer uitschakelen. Als het systeem weer 
 afgekoeld is kan deze gereset worden door 
 met een schroevendraaier de resetknop 
 achter de rubberen dop in te drukken 
 (zie afb. 1).
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In bedrijf nemen

• Controleer op waterlekkages.
•  Test de aansturing:
 Onderbreek hiervoor kort de stroomvoor-
 ziening naar de Ecolution door de stekker 
 uit en in het stopcontact te doen. 
 De Ecolution zal hierdoor in  
 (antipendeltijd) komen. Te zien in het display  
 door op             te drukken.

Stel nu de kamerthermostaat zo in dat deze 
vragend word. Het relais op de doorstromer 
zal nu direct inschakelen en de pomp van de 
Ecolution zal aan gaan. (Als de Ecolution niet 
in antipendeltijd staat, zal met een vertraging 
van 30 min. het Cv contact geschakeld wor-
den)

i

 AP-4

3. Schakelgedrag instellen.
 
   Na deze tijd (05 is een half uur) schakelt 
de regelunit het elektrisch element aan.
Moet ingesteld worden op 01 (6 minuten)  
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Afb.1 Resetknop
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Bijlage 1: hydraulisch schema doorstroomverwarmer

Cv aanlegthermostaat
art.nr.15081010

Plaats de aanlegthermostaat op de 
uitgaande leiding, zo dicht mogelijk 

bij de doorstroomverwarmer.

Cv-retourCv-aanvoer

Ecolution Combi of Solo



Toegestane montagepositie
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Bijlage 2: Aansluiten op klemstrook

 

1. Steek de schroevendraaier in het gat om de te 
maken verbinding van de klemstrook te ontgren-
delen.

2. Steek het draad (met bij voorkeur een draad-
huls) in het gat.

3. Verwijder de schroevendraaier en controleer 
of de verbinding juist is gemaakt.

Detail 1 – klemstrook.
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Hoofdschakelaar 3versienummer: C4.03
serienummer: 15.47.0013
typenummer: 12111

Softwareversie 
4.03 of hoger

Ecolution regelunit

Connector 68

Connector 76

3
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+24V

Gnd

Bijlage 3: Elektrisch aansluitschema doorstroomverwarmer

Ruimte thermosta-
at. Aan/uit, 6x per 

uur schakelend

Cv aanlegthermostaat

Voor artikelnummer 15081070:
Afhankelijk van gevraagd 

vermogen 1, 2 of 3 fasen aanslui-
ten. 2kW per fase

Voor artikelnummer 15081073 is 
dit 1kW per fase. Let op! nooit 

wijzigen, enkel de 3kW variant 
voor 3kW doeleinden gebrui-

ken!

In sommige varianten kan 
de - aansluiting ook worden 
aangeduid als 1, de + als 2.
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Bijlage 4: Maatschets

3/4" internally threaded 
connection (2x)



Geïnstalleerd door:

Inventum Technologies B.V.
Postbus 275, 3990 GB Houten
Kaagschip 25, 3991 CS Houten

Tel.:  +31 (0)30 274 84 84
Fax:  +31 (0)30 274 84 85
E-mail: info@inventum.com 

België/Belgique  Tel.:  03 227 43 43    Fax:  03 227 43 44 

Typeplaat:

www.inventum.com
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