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Deze installatie- en bedieningsinstructies maken deel uit van de 
technische documentatie van de zwembadwarmtepomp volgens 
de EG-machinerichtlijn. De documentatie van de fabrikant voor de 
gekochte onderdelen vormt een aanvulling op deze montage- en 
bedieningsinstructies. Alle documentatie is alleen van toepassing 
in context. 

 

De inhoud van deze montage- en gebruiksinstructies komt overeen 
met "RICHTLIJN 2006/42 / EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD van 17 mei 2006 met betrekking tot systemen en tot wijziging 
van richtlijn 95/16 / EG (nieuwe versie)", bijlage I, punt 1.7.4. 
 
De montage- en bedieningsinstructies zijn bedoeld voor degenen die 
het apparaat installeren, aansluiten, in bedrijf stellen, bedienen, 
onderhouden of problemen oplossen. 
 
De informatie in de montage- en gebruiksinstructies en in de 
bijbehorende documenten moet worden gelezen en begrepen 
voordat met werkzaamheden aan het apparaat wordt begonnen. 
 
De montage- en gebruiksinstructies dienen altijd binnen handbereik 
te worden gehouden op een bekende en gemakkelijk toegankelijke 
plaats en dienen ook in geval van twijfel te worden geraadpleegd. De 
montage- en gebruiksinstructies, die deel uitmaken van de 
technische documentatie, worden door de fabrikant minimaal 10 jaar 
als bewijs bewaard. 
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De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade aan 
personen, dieren of eigendommen, evenals aan het apparaat zelf, 
die het gevolg is van oneigenlijk gebruik, niet-naleving of 
onvoldoende naleving van de veiligheidscriteria vermeld in de 
montage- en bedieningsinstructies, of wijzigingen aan het systeem 
of het gebruik van ongeschikte reserveonderdelen. 

 

Beschermingsinstructie - copyright volgens DIN ISO 16016: 
2007-12 (technische productdocumentatie - 
beschermingsinstructies om het gebruik van documenten 
en producten te beperken) 
 
MIDAS Pool Products GmbH bezit het auteursrecht op deze 
technische documentatie. Deze documentatie is bedoeld 
voor de gebruiker. 
 
De verzending en reproductie van de beschikbare 

technische documentatie, het gebruik en de mededeling 

van de inhoud ervan zijn verboden, behoudens 

uitdrukkelijke toestemming. Overtredingen verplichten tot 

schadevergoeding 
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Beste klant, 
 
U heeft een technisch hoogstaand apparaat aangeschaft waar u 
jarenlang plezier van zult hebben. 
 
Deze montage- en bedieningsinstructies zijn ter informatie. Neem 
alle informatie zorgvuldig in acht om persoonlijk letsel en schade aan 
het apparaat te voorkomen. Lees deze montage- en 
bedieningsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat opent 
of repareert. De fabrikant van dit product kan niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor lichamelijk letsel of schade aan het apparaat 
als gevolg van onjuiste installatie, foutieve reparatie of onnodig 
onderhoud. Het is essentieel om de instructies in de montage- en 
gebruiksinstructies te volgen. Het apparaat moet worden 
geïnstalleerd door gekwalificeerd vakpersoneel. 
 
Om kwaliteit, betrouwbaarheid en geschiktheid voor onze klanten te 
garanderen, is dit product vervaardigd volgens de hoogste 
productienormen. Deze montage- en gebruiksinstructies bevatten 
alle nodige informatie over installatie, probleemoplossing, lediging 
en onderhoud. 
 

Uw MIDAS Pool Products GmbH-team 
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1 Identificatie 

1.1 Beoogd gebruik 

De zwembadwarmtepomp wordt gebruikt om het water 
van een zwembad te verwarmen volgens het principe van 
warmtewisseling. Een gesloten koudemiddelcircuit wordt 
dienovereenkomstig getemperd door middel van een 
elektrische radiator. Het water dat tussen het zwembad en 
de warmtepomp circuleert door middel van een circulatie- 
of filterpomp wordt overeenkomstig verwarmd en de 
regeling gebeurt via een geïntegreerd LED-display. 
 
De zwembadwarmtepomp is bedoeld voor privé en 
commercieel gebruik, rekening houdend met de 
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, in een niet-
explosieve atmosfeer buiten of binnen. 
 
Elk ander gebruik of uitbreiding van het apparaat wordt als 
onjuist en daarom ongepast beschouwd. In dit geval 
kunnen de beveiliging en bescherming in gevaar komen. 
Het bedrijf is verantwoordelijk voor eventuele hieruit 
voortvloeiende schade 
MIDAS Pool Products GmbH niet. 
 

Beoogd gebruik omvat ook: 
● volg alle instructies in de montage- en 
gebruikershandleiding 
● volg alle instructies in de afleveringsdocumentatie 
(aangekochte componenten) 
● volg alle veiligheidsinstructies 
● naleving van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden 
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1.2 Incorrect gebruik 

Onjuist gebruik (redelijkerwijs voorzienbaar misbruik) dat 
de gebruiker, derden of het apparaat in gevaar kan 
brengen, is niet geautoriseerd. 
 
● gebruik van het apparaat en zijn elektrische uitrusting in 
strijd met het beoogde gebruik 
● Gebruik zonder voldoende toevoer van verse lucht 
(afstanden in acht nemen) 
● Werking zonder gemonteerd ventilatorrooster 
● Werking van pompen die buiten het gespecificeerde 
drukbereik zijn geïnstalleerd (bijv. Overdruk), evenals 
algemene opening van onder druk staande systemen 
● het wijzigen van de besturingssoftware zonder 
voorafgaand overleg met MIDAS Pool Products GmbH 
● Apparaataanpassingen, evenals toevoegingen en 
conversies zonder voorafgaand overleg met MIDAS Pool 
Products GmbH 
● Bediening door kinderen of mensen met beperkte 
intellectuele capaciteiten zonder voorafgaande diepgaande 
instructie 
● Gebruik van het apparaat in strijd met de bepalingen van 
de montage- en bedieningshandleiding met betrekking tot 
veiligheidsinstructies, installatie, bediening, onderhoud en 
reparatie en storingen 
● Het ontmantelen, overbruggen of buiten gebruik stellen 
van de veiligheids- en beschermingsinrichtingen van het 
apparaat 
● gebruik van het apparaat met duidelijke storingen 
● Reparatie-, reinigings- en onderhoudswerkzaamheden 
zonder dat het apparaat is uitgeschakeld en de 
stroomtoevoer fysiek is onderbroken 
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 GEVAAR 

 

 

Gevaar voor letsel door ondeskundig gebruik 
 
Ongeautoriseerde wijzigingen (mechanische en elektri-
sche wijzigingen, softwarematige wijzigingen) aan het 
apparaat en het gebruik van reserveonderdelen van an-
dere fabrikanten brengen gevaren met zich mee. 
 

 In geval van non-conformiteit vervalt de verantwoorde-
lijkheid van de fabrikant van het product en, indien van 
toepassing, de CE-conformiteit en daarmee de licentie 
om het apparaat te gebruiken. 
 
● Gebruik alleen originele reserveonderdelen en slijtde-
len van de fabrikant! 
● Breng geen veranderingen, toevoegingen of om-
bouwingen aan het apparaat aan zonder schriftelijke 
toestemming van MIDAS Pool Products GmbH! 

● Nooit de veiligheids- en beschermingsin-
richtingen demonteren, overbruggen of ermee 
knoeien! 
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1.3 Contenu de livraison 

Controleer eerst of de warmtepomp van het zwembad in goede 
staat en in zijn geheel is aangekomen. Meld eventuele transport-
schade direct aan de expediteur of neem contact op met de le-
verancier. 
 
Levering omvat: 
● 1 warmtepomp voor zwembad 
● 1 x montage- en bedieningshandleiding 
● 4 x rubberen voetjes 
● 2 x schroefverbindingen d50 x 1 ½ " 
● 1 x gebogen mondstuk met condensafvoerslang 
● 1 x winterdeken 
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2 Technische data 

2.1 Prestatiegegevens van de warmtepomp 

  MIDA.Force 7 MIDA.Force 12  

Thermische capaciteit ** 
(27°C / 26°C) 

1,12~6,80 kW 1,80~11,90 kW 
 

Stroomaansluiting** 3,81~23,12 kBtu/h 6,12~40,46 kBtu/h 
 

Nominale stroom** 0,11-1,27 kW 0,16-1,92 kW  
COP 1,14 – 5,81 A 1,08 – 8,96 A  
Thermische capaciteit* 
(15°C – 26°C) 

5,35 – 10,18 6,19 – 11,25 
 

Stroomaansluiting* 0,95~5,5 kW 1,60~8,40 kW  
Nominale stroom* 3,23~18,7 kBtu/h 5,44~28,56 kBtu/h 

 
COP 0,21 - 1,25 kW 0,26 - 1,81 kW  
Min. Temperatuur water 0,91 – 5,43 A 1,13 – 7,86 A  
Voedingsfrequentie 4,40 – 5,70 4,64 – 6,15  
Thermische capaciteit ** 
(24°C / 26°C) 

+8°C +8°C 
 

Voedingsfrequentie 230 V/ 1ph 20 – 70Hz 230 V/ 1ph 20 - 95Hz  
Elektrische bescherming 

Trage zekering (C-Automaat), aardlekschakelaar 30 mA, <0,1 s 
 

10 A 16 A  
Aantal ventilatoren 1 1  
Aantal compressoren 1 1 

 
Compressor Roterend Roterend  
Stroomverbruik ventilator 80 W 80 W  
Ventilator snelheid 400 - 800 UPM 400 - 800 UPM  
Draairichting horizontaal horizontaal 

 
Geluidsdrukniveau (1 m) 19-29 / 38-50 dB(A) 22-32 / 42-53 dB(A)  
Wateraansluiting 50 mm 50 mm  
Volumestroom 2,4 m³/h 3,0 m³/h  
Max. waterdrukverlies 2 kPa 4 kPa 

 
Afmetingen(netto) 1000 x 418 x 605 mm 1000 x 418 x 605 mm  
Afmetingen inclusief verpakking 1030 x 435 x 615 mm 1030 x 435 x 615 mm  
Gewicht (netto) 42 kg 46 kg  
Gewicht inclusief verpakking 51 kg 55 kg 

 
Koelmiddel R32 / 350g R32 / 480g  
    
Onderliggende meetvoorwaarden :  
Verwarming: ** buitentemperatuur 27 ° C,  temperatuur van het water 26 ° C, 
rel. vochtigheid 60-70% 
* buitentemperatuur 15 ° C, temperatuur van het water 26 ° C, rel. vochtigheid 
60-70% 
Koeling: buitentemperatuur 35 ° C, temperatuur van het water 18 ° C 
Werkingsbereik: omgevingstemperatuur -5 tot 35 ° C, temperatuur van het 
water 9 tot 40 ° C 

.   
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  MIDA.Force 17 MIDA.Force 20  

Thermische capaciteit ** 
(27°C / 26°C) 

3,25~16,80 kW 3,50~19,70 kW 
 

Stroomaansluiting** 11,05~57,12 kBtu/h 11,90~66,98 kBtu/h 
 

Nominale stroom** 0,30 – 2,91 kW 0,32 – 3,65 kW  
COP 1,30 – 12,65 A 1,33 – 15,80 A  
Thermische capaciteit* 
(15°C – 26°C) 

5,77 – 10,83 5,39 – 10,94 
 

Stroomaansluiting* 2,55~12,60 kW 2,55~14,00 kW 
 

Nominale stroom* 8,67~42,84 kBtu/h 8,67~47,60 kBtu/h 
 

COP 0,44 - 2,80 kW 0,47 - 3,24 kW  
Min. Temperatuur water 1,91 – 12,17 A 2,04 – 14,08 A  
Voedingsfrequentie 4,50 – 5,80 4,32 – 5,43  
Thermische capaciteit ** 
(24°C / 26°C) 

+8°C +8°C 
 

Voedingsfrequentie 230 V/ 1ph 20 - 85Hz 230 V/ 1ph 20 - 95Hz  
Elektrische bescherming 

Fusible lent (C-Automat), Disjoncteur) courant résiduel 30 mA, <0,1 s 
 

16 A 20 A  
Aantal ventilatoren 1 1  
Aantal compressoren 1 1  
Compressor tournant tournant 

 
Stroomverbruik ventilator 100 W 200 W  
Ventilator snelheid 500 - 750 UPM 500 - 900 UPM  
Draairichting horizontal horizontal  
Geluidsdrukniveau (1 m) 24-33 / 43-54 dB(A) 24-34 / 43-55 dB(A) 

 
Wateraansluiting 50 mm 50 mm  
Volumestroom 4,9 m³/h 6,0 m³/h  
Max. waterdrukverlies 5 kPa 6 kPa  
Afmetingen(netto) 1046 x 435 x 767 mm 1135 x 490 x 862 mm 

 
Afmetingen inclusief verpak-
king 

1130 x 480 x 780 mm 1210 x 510 x 880 mm 
 

Gewicht (netto) 60 kg 70 kg  
Gewicht inclusief verpakking** 73 kg 88 kg 

 
Koelmiddel** R32 / 650g R32 / 670g  
    
Onderliggende meetvoorwaarden :  
Verwarming: ** buitentemperatuur 27 ° C,  temperatuur 
van het water 26 ° C, rel. vochtigheid 65% 
* buitentemperatuur 15 ° C, temperatuur van het water 26 
° C, rel. vochtigheid 65% 
Koeling: buitentemperatuur 35 ° C, temperatuur van het 
water 18 ° C 
Werkingsbereik: omgevingstemperatuur -7 tot 43 ° C, 
temperatuur van het water 9 tot 40 ° C     
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2.2 Dimensions de la pompe à chaleur pour piscine 

2.2.1 Dimensions »MIDA.Force 7/12/17/20« 

 
 

 

Afmetingen/type MIDA.Force 7 MIDA.Force 12 MIDA.Force 17 MIDA.Force 20 

1 1000 1000 1046 1160 

2 418 418 435 490 

3 605 605 767 862 

4 97 97 101   

5 350 350 350   
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6 535 535 615   
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3 Veiligheidsinstructies 

In deze documentatie worden de volgende veiligheidssymbolen en sig-
naalwoorden gebruikt. De combinatie van een veiligheidssignaal en een sig-
naalwoord classificeert de bijbehorende veiligheidsmededeling. Het veilig-
heidssymbool kan variëren afhankelijk van het soort gevaar. 
 
Een beveiligingsadvies is opgebouwd zoals hieronder beschreven. Het sig-
naalwoord, de tekens, de kleurenbalken en de teksteenheden vormen de be-
veiligingsnota, omgeven door een zwarte lijn. 
 
Er wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen vier waarschuwings-
niveaus die worden aangeduid met de juiste woorden en kleuren: 

 

GEFAHR  Onmiddelijk levensgevaar 

WARNUNG  Mogrlijk gevaar voor overlijden of letsel 

VORSICHT  Mogelijk risico op letsel 

ACHTUNG  Mogelijke materiële schade 

HINWEIS  Geen gevaar/ geen materiële schade 
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3.1 Kwalificatie 

De zwembadwarmtepomp is niet bedoeld voor gebruik door mensen met be-
perkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of door mensen zonder er-
varing en/ of kennis (inclusief kinderen), tenzij zij worden door uzelf gebruikt. 
De persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid houdt toezicht op of krijgt 
instructies van hem over het gebruik van het apparaat en kan de gevaren be-
grijpen die aan het apparaat zijn verbonden. Kinderen mogen niet met het ap-
paraat spelen. 
 

 GEVAAR 

 

 

Levensegevaar diir menselijke fouten of onvol-
doende kwalificaties 
Er zijn gevaren als gevolg van onjuist gebruik als ge-
volg van een gebrek aan vaardigheden of algemene 
menselijke fouten bij het hanteren van de warm-
tepomp van het zwembad. 
 

● Werkzaamheden aan de stroomvoorziening en 
apparatuur mogen alleen worden uitgevoerd door 
bevoegd personeel! 
● Het apparaat mag alleen worden gebruikt, onder-
houden en/ of gerepareerd worden door geautorise-
erde en geschoolde personen! 
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3.2 Gevaren van de elektrische energie 

 GEVAAR 

 

 

 

Levensgevaar door elektrische schok bij 
het aanraken van onder spanning staande 
elektrische apparatuur 
 
Bij het aanraken van onder spanning staande 
geleiders of onderdelen die spanning voeren 
zoals verwacht of in contact komen met onder 
spanning staande geleiders of onderdelen die 
spanning voeren in de fouttoestand (vooral bij 
isolatiefouten), evenals door elektrostatische 
processen zoals b.v. het aanraken van statisch 
geladen onderdelen is levensgevaarlijk! 
 
 
Resterende elektrische energie kan gedurende 
ongeveer 5 minuten in leidingen en apparaten 
achterblijven als het apparaat is uitgeschakeld. 
Het apparaat bevat actieve onderdelen. Het o-
penen van het apparaat kan de dood, ernstig 
lichamelijk letsel of materiële schade door 
elektrische schokken tot gevolg hebben. De 
hoofdaansluitklemmen zijn ook actief als het 
apparaat is uitgeschakeld. 
 
 
Overtredingen (bijv. Vrij toegankelijke contac-
ten, verkeerde aansluiting van de aardgeleider 
enz.) Kunnen leiden tot elektrische schokken 
en daardoor tot ernstig letsel (onregelmatige 
hartslag, brandwonden, verblinding) en zelfs 
de dood! 
 
 
● Bewaar een veilige afstand van stroomvo-
erende kabels en raak ze nooit aan! 
● Laat werkzaamheden aan de stroomvoorzie-
ning of vrij toegankelijke krachtoverbrengings-
apparatuur uitsluitend uitvoeren door 
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gekwalificeerde elektriciens en zonder span-
ning! Koppel het apparaat los van het stroom-
net als onderdelen van het apparaat onder 
spanning met gereedschap kunnen worden be-
reikt! 
● Houd de behuizing van het apparaat altijd 
gesloten! Alleen toegankelijk voor geautorise-
erd personeel! 
 

 GEVAAR 

 

 

Levensgevaar door elektrische schok zon-
der aarding 
 
Er bestaat gevaar voor elektrische energie als 
het apparaat of de elektrische aansluitingen 
niet of slechts slecht geaard zijn. 
 
● Laat elektrische werkzaamheden alleen over 
aan gekwalificeerde elektriciens! 
● Sluit het aardingsapparaat van het apparaat 
aan op het aardingssysteem van de locatie, d. 
H. creëer potentiaalvereffening tussen appa-
raat en locatie! 
● Controleer de integratie van het slot voordat 
u het apparaat voor het eerst inschakelt! 
 

 
 
 

 DANGER 

 

 

Brand / brandgevaar 
 
Bij brand in apparatuur (elektrische appara-
tuur) is er altijd een risico op brand in de buurt 
van het apparaat. 
Het ontbreken van een aardlekschakelaar/ 
schakelaar om de stroom te onderbreken, kan 
leiden tot brand of elektrische schokken. 
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● Het apparaat mag niet in de buurt van licht 
ontvlambare gassen en dampen worden geïn-
stalleerd! 
● Installeer een aardlekschakelaar (aar-
dlekschakelaar, RCD) met een nominale aar-
dlekstroom <30 mA! 

 

 

  



Veiligheidsinstructies  
 

22 Schwimmbad-WärmepumpeWarmtepomp voor zwembad – 
MIDA.Force 

 

3.3 Gevaren van de mechanische energie 

 GEVAAR 

 

 

 

 

Gevaar voor letsel door draaiende ventilato-
ren 
 
Er zijn gevaren als bij het inschakelen van het 
apparaat wordt gewerkt aan het verhelpen van 
de storing als het ventilatorrooster is verwijderd 
en de ventilator plotseling wordt ingeschakeld. 
 
● Steek nooit uw hand of andere onderdelen 
(gereedschap) in de luchtinlaat en -uitlaat van 
de warmtepomp! 
● In geval van storing moet het apparaat worden 
uitgeschakeld, beveiligd en geïnformeerd 
voordat de storing wordt verholpen! 
● Koppel het apparaat fysiek los van de stroom-
voorziening! 
● Gebruik het apparaat nooit zonder vast ge-
monteerd ventilatorrooster! 
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3.4 Gevaren van koelmiddel R32 

Het koelmiddel R32 circuleert in een gesloten circuit en vormt 
normaal gesproken geen enkel gevaar. Als het koelmiddel 
ontsnapt, kan het een gevaar opleveren. Ook bij een agentlek is er 
een verhoogd brandgevaar. 

 
Eerste hulp 

● Het slachtoffer moet met een onafhankelijk ademhalingsapparaat 
in de frisse lucht worden gebracht. Houd hem warm en kalm. Een 
dokter raadplegen. Pas kunstmatige beademing toe als de patiënt 
stopt met ademen.  
 

 GEVAAR 

 

 

 

 

 

 

 

Levensgevaar door contact met koelmiddel R32 

 
Contact met R32 vloeibaar petroleumgas 
koelmiddel. Vloeibaar gas kan bij hoge 
concentraties stikken. Symptomen kunnen 
zijn: verlies van mobiliteit en 
bewustzijnsverlies. Het slachtoffer merkt de 
verstikking niet op. 
 
Preventieve beschermingsmaatregelen 
● Schakel de warmtepomp van het zwembad 
onmiddellijk uit bij een koelmiddellek! 
● Bescherm ogen, gezicht en huid tegen 
spattende vloeistof! Gassen, dampen en nevel 
niet inademen! 
● Niet eten of drinken! 
● Open het gesloten koelcircuit niet! 
● Zorg voor voldoende ventilatie! 
 
● Draag persoonlijke beschermingsmiddelen 
als contact met het koelmiddel niet 
uitgesloten kan worden: beschermende 
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kleding, beschermende handschoenen, oog- 
en gelaatsbescherming dragen! 
 
● Meer informatie vindt u in het 
veiligheidsinformatieblad! 

 

 GEVAAR 

 

 

 

 

Brand/ brandgevaar 
 
Deze warmtepomp bevat en werkt met 
koudemiddel R32 (difluomé-thane). Er is altijd 
een brandgevaar als het uiterst brandbare 
gaskoelmiddel R32 ontsnapt en ontbrandt als 
gevolg van open vuur of rondvliegende 
vonken. Het koelcircuit van de 
zwembadwarmtepomp is normaal gesloten 
(geen storing of schade). 
Bevat gas onder druk; kan exploderen bij 
verhitting. 
 
● Alleen goed opgeleid en gekwalificeerd 
personeel mag deze stof gebruiken! 
● Bij de omgang met R32 moet het 
betreffende veiligheidsinformatieblad in acht 
worden genomen om persoonlijk letsel, 
materiële schade en milieuschade te 
voorkomen. Let op de volgende 
veiligheidsmaatregelen! 
● Als het apparaat aan een nieuwe gebruiker 
wordt overgedragen, moet u ook de 
bedieningshandleiding overhandigen! 
● Verwijderd houden van warmte, hete 
oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen! Rook niet en maak geen 
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vuur in de buurt van de warmtepomp van het 
zwembad! 

● Controleer regelmatig de warmtepomp 
van het zwembad op lekken! 
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3.4.1 Veiligheidsinstructies voor koelmiddel R32 

Veiligheidsregels voor koelmiddel R32 
● Het apparaat mag alleen worden opgeslagen in een 
ruimte zonder ontstekingsbronnen die constant in bedrijf 
zijn (bijv. Open vuur, gastoestel met waakvlam of 
elektrische verwarming). 
● Om explosies of persoonlijk letsel te voorkomen, mag u 
het apparaat niet gebruiken als er schadelijke gassen (bijv. 
Brandbare of corrosieve) in de buurt van het apparaat 
worden gedetecteerd. 
● Houd er rekening mee dat koelmiddelen geurloos 
kunnen zijn. 
● Als het apparaat niet correct werkt, dwz niet opwarmt, 
kan koelmiddellekkage de oorzaak zijn. 
● Het koelmiddel in de warmtepomp is veilig en ontsnapt 
normaal gesproken niet. In het geval van een lek kan 
contact met een open brander, radiator of kachel het 
gelekte koelmiddel echter doen ontbranden. 
● Gebruik de warmtepomp niet totdat het lek is 
gerepareerd door een gekwalificeerde servicetechnicus. 
● Neem contact op met uw dealer of gekwalificeerd 
personeel voor installatie- en 
onderhoudswerkzaamheden. 
● Schakel bij een storing van de warmtepomp (brandlucht 
enz.) Het apparaat uit en neem contact op met uw 
gespecialiseerde dealer. Als u het apparaat onder deze 
omstandigheden blijft gebruiken, kan dit leiden tot 
storingen, elektrische schokken of brand. 

●Het apparaat moet op een goed geventileerde plaats worden 
geïnstalleerd. 

● Het minimale vloeroppervlak moet voldoen aan de 
nationale voorschriften. 
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● De verwijdering van apparaten die ontvlambare koelmiddelen 
bevatten, is in overeenstemming met de nationale voorschriften. 
● Houd altijd rekening met de plaatselijke voorschriften met 
betrekking tot brandbare koelmiddelen tijdens transport, opslag, 
installatie en reparatie. 
● Gebruik geen ander koelmiddel dan aangegeven op de 
buitenunit (R32) bij het repareren van de unit, anders kan dit 
leiden tot defecten of schade aan de unit en letsel. 

3.5 Gevaren van emissies 

 GEVAAR 

 

 

 

 

Brand / brandgevaar in geval van gaslek 
 
Er is altijd een risico op brand als er gas ontsnapt in 
de buurt van de warmtepomp van het zwembad. 
Ontsteking kan het gevolg zijn. 
 
● De warmtepomp van het zwembad mag niet in de 
buurt van brandbare gassen of dampen worden 
geïnstalleerd! 
● Rook niet en maak geen vuur in de buurt van de 
warmtepomp van het zwembad! 
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4 Installatie en advies 

De warmtepomp wordt gebruikt in combinatie met de 
filtereenheid (filtertank en circulatiepomp), die deel 
uitmaakt van de zwembadinstallatie van de gebruiker. Het 
debiet door de warmtepomp moet overeenkomen met de 
aanbevolen waarde op het scherm. 
 
Voor correct gebruik van de warmtepomp is het 
noodzakelijk om een bypass te installeren, die wordt 
gevormd door een groep van drie kogelkranen en waardoor 
het debiet door de warmtepomp wordt geregeld. De 
warmtepomp moet worden aangesloten op het filtercircuit 
van het zwembad achter de filter en voor het 
waterbehandelingssysteem (automatische chloordosering, 
ozonisator, enz.). 

 
 
De typische omschakeling van het filtercircuit wordt 
weergegeven in onderstaande afbeelding
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Bij de eerste inbedrijfstelling moeten de volgende stappen 
worden uitgevoerd: 
 
1. Open de klep en laat het water lopen. 
2. Zorg ervoor dat de pomp en de watertoevoerslang gevuld zijn 
met water. 
3. Sluit de klep. 
4. Start de warmtepomp van het zwembad. 
 
De watertoevoerslang moet boven het oppervlak van het 
zwembadwater lopen 

 

 OPMERKING 

 

Respecteer de aansluitwaarden / markeringen 
 
Het waterdebiet door de warmtepomp moet 
overeenkomen met de aanbevolen waarde op het 
typeplaatje. 
Voordat u met de installatie begint, moeten de 
watertoevoer- en retourlabels op de warmtepomp 
van het zwembad worden gecontroleerd. 
 

4.1 Transport en verpakking 

Om transportredenen zitten de accessoires (inclusief 
schroefverbindingen voor de waterzijdige aansluiting) in een aparte 
verpakking. Het zit in de buitenverpakking. 
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4.2 Exploitatie- en omgevingscondities 

Voor een veilig en correct gebruik moeten de volgende bedrijfs- en 
omgevingsvoorwaarden in acht worden genomen en nageleefd. 
 
De warmtepomp voor het zwembad is niet bedoeld voor installatie 
binnenshuis, maar alleen voor gebruik buitenshuis op max. afstand 
van 7,5 m tot het zwembad. 
 

Eigenschap Fysieke condities 

Omgevingstemperatuur  -5°C tot +40°C (buitenruimte) 

Vochtigheid 30 % à 75 % 

Hoogte op de plaats van installatie max. 1.000 m boven NN 

Verontreiniging Geen hoge vervuiling door stof, zuren, 
corrosieve gassen 

Bescherming Ex Het apparaat heeft geen explosiebeveili-
ging, het apparaat mag niet in de buurt 
van licht ontvlambare gassen en dampen 
worden geïnstalleerd. 
 

Elektromagnetische compabiliteit Het appraat voldoet aan richtlijn 
2014/30/EU 

Blootstelling aan de zon De installatieplaats mag niet worden 
blootgesteld aan direct zonlicht. 
 

 

 WAARSCHUWING 

 

Schade aan de warmtewisselaar 
 

Voor de automatische chloordoseerder (indien 
gebruikt in het filtercircuit), is het noodzakelijk om 
een terugslagklep met een titanium veer te 
installeren. Als dit ventiel ontbreekt en de filtratie 
stopt, neemt de chloorconcentratie in het 
warmtewisselaargebied van de warmtepomp toe en 
treedt er schade op. 
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 WAARSCHUWING 

 

 

 

Gevaar voor letsel bij gebrek aan speciale kennis 
 
Door gebrek aan speciale kennis kunnen bij het 
installeren en aansluiten van de 
zwembadwarmtepomp gevaren ontstaan die tot 
letsel kunnen leiden. 
 
● De installatie van de zwembadwarmtepomp mag 
alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde 
personen conform NEC / CEC! 
● Voordat aan druksystemen wordt gewerkt, moet 
de toevoer naar de hoofdklep in de toevoerleiding 
worden afgesloten en moet de toestand worden 
verzekerd! De drukval is te zien via de manometer! 
Werk pas als het drukloos is! 
● Bewaar een veilige afstand! 
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4.3 Plaats van installatie van warmtepomp voor het zwembad 

De warmtepomp voor het zwembad wordt buiten op een goed geventileerde 
plaats geïnstalleerd, rekening houdend met de afstandsgegevens in het on-
derstaande schema. Neem voor binnenzwembaden contact op met uw le-
verancier. 
De warmtepomp van het zwembad moet op een stevige, vlakke ondergrond 
worden geplaatst die het gewicht van de warmtepomp kan dragen. 

 

 

 

 WAARSCHUWING 

 

Efficiëntie bij afwezigheid van frisse lucht 
 
De efficiëntie van de warmtepomp van het zwembad 
(warmtetoevoer naar het zwembad) wordt vermin-
derd als de toevoer van verse lucht niet continu is. 
 
● De zwembadwarmtepomp mag niet worden geïn-
stalleerd in gesloten ruimtes met weinig luchtcircula-
tie, waarin de afgevoerde lucht van het apparaat 
weer wordt aangezogen! 
● Monteer de warmtepomp van het zwembad niet 
direct aan de muur! 

● De warmtepomp van het zwembad mag niet in 
de buurt van struiken of te dicht bij objecten wor-
den geïnstalleerd die het aanzuigen van lucht zou-
den kunnen verhinderen! 
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4.3.1 Afstand tot het zwembad 

De afstand tussen het zwembad en de warmtepomp van het 
zwembad mag niet groter zijn dan 7,5 meter. 
 
Hoe groter de afstand tot het zwembad, hoe groter het 
warmteverlies op de leidingen. De leidingen lopen grotendeels 
ondergronds. Daarom is het warmteverlies over een afstand tot 15 m 
klein (15 m van en naar de pomp = 30 m in totaal), mits de grond niet 
nat is of het grondwaterpeil hoog is. 
 
Het warmteverlies over 30 m kan worden geschat met een snelheid 
van 0,6 kW / h (2000 Btu) voor elk temperatuurverschil van 5 ° C 
tussen het zwembadwater en de grond waarin de kabels worden 
gelegd. Dit komt overeen met een verlenging van de bedrijfstijd van 
3 tot 5% 

4.4 Leidingen voor warmtepompen voor het zwembad 

De exclusieve titanium warmtewisselaar met een vooraf 
bepaald nominaal debiet vereist geen speciale leidingen 
buiten een bypass (pas het debiet aan volgens het scherm). 
 
Waterdrukverlies is bij maximale stroom 
minder dan 10 kPa. Door de afwezigheid van restwarmte of 
vlamtemperatuur, is er geen warmteafvoerende koperen 
buis nodig voor het toestel. PVC-buis kan rechtstreeks op 
het apparaat worden aangesloten. 
 
Sluit de zwembadwarmtepomp aan op de afvoerleiding 
(retourleiding) van de zwembadpomp achter alle filter- en 
zwembadpompen en vóór alle chloorgastoestellen, 
ozonisatoren of chemische pompen. 
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Het standaardmodel is voorzien van zelfklevende fittingen 
voor 50 mm PVC-buizen voor aansluiting op het zwembad - 
of op het wellnesszwembad. Door gebruik te maken van 
een adapter met een nominale diameter van 50 tot 40, 
kunnen buizen met een nominale diameter van 40 worden 
gebruikt. 
 
Het is aanbevolen om de meegeleverde PCV-fittingen te 
gebruiken om het aftappen van het water van het apparaat 
in de winter te vergemakkelijk (► Hoofdstuk 7.3) en om de 
onderhoud te vergemakkelijken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naar het zwembad 

Aanbevolen PVC-connector (inbegrepen) 

Van de pomp 

Condensafvoer 
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 OPMERKING 

 

Condensvorming 
 
Wanneer de warmtepomp van het zwembad de 
lucht met ongeveer 4 à 5 ° C afkoelt, kan er conden-
satie ontstaan op de vinnen van de hoefijzervormige 
evaporator. Als de relatieve luchtvochtigheid erg 
hoog is, kan dit enkele liters per uur zijn. Condensa-
tie wordt gemakkelijk aangezien voor een lek op het 
apparaat. 
Het gecondenseerde water stroomt langs de lamel-
len in de lekbak en komt via het plastic mondstuk 
naar buiten om onderaan te worden ingebracht. Het 
is ontworpen om de meegeleverde vinylbuis van 20 
mm vast te houden, die met de hand kan worden 
bevestigd en naar een geschikte afvoer kan worden 
geleid. 

Indien nodig kan er een afvoer worden aangebracht 
tussen de vloer en de warmtepomp van het zwem-
bad om het water af te voeren. 

 

 WAARSCHUWING 

 

Materiële schade/ schade aan het apparaat 
 
Als u toevoerleidingen (PVC-buizen) gebruikt om de 
warmtepomp van het zwembad aan te sluiten, moet 
u ervoor zorgen dat deze bestand zijn tegen een 
temperatuur tot 75 ° C. 
Een enkelwandige warmtewisselaar is niet geschikt 
voor aansluiting op drinkwater. 
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4.4.1 Bypass gebruik 

De bypass bestaat uit drie kogelkranen, die zijn aangesloten zoals 
weergegeven in onderstaand schema. Rechts is de inlaat van de 
filterpomp, links de retourleiding naar het zwembad. Sluit de 
kogelkraan 1 volledig en open de kogelkranen 2 en 3 aan de in- en 
uitlaat van de zwembadwarmtepomp volledig. Onder deze 
omstandigheden stroomt er maximale hoeveelheid water door de 
warmtepomp. Dit wordt aanbevolen om de warmtewisselaar bij 
aanvang volledig te ontluchten. 
 
Schakel de warmtepomp van het zwembad in de bedrijfsmodus 
"verwarmen" in. Wacht tot de drukwaarde op de manometer is 
gestabiliseerd. Verlaag vervolgens de waterstroom door de 
kogelkraan 1 langzaam te openen en de kogelkraan 3 langzaam (naar 
het midden) te sluiten tot het gewenste temperatuurverschil tussen 
het waterdebiet en de waterretour aanwezig is. 

 
 
  

Retour naar het 
zwembad 

Vanaf filtratiepomp 
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 OPMERKING 

 

Drukweergave 

 

De manometer op de warmtepomp van het zwembad 
geeft niet de waterdruk weer, maar de druk in het 
koudemiddelcircuit. Het volgende is van toepassing: 
 
● lagere waterstroom: de warmteafgifte wordt vert-
raagd en de druk stijgt 
● hogere waterstroom: de warmteproductie neemt 
toe en de druk daalt 

 

 

4.5 Elektrische aansluiting 

Hoewel de warmtepomp van het zwembad elektrisch 
geïsoleerd is, moet hij in de unit worden geaard om hem tegen 
kortsluiting te beschermen. Een thermische beveiliging is 
eveneens noodzakelijk. 
 
De warmtepomp van het zwembad heeft een aparte 
aansluitdoos en een door de fabriek geleverde kabeldoorvoer 
aan de achterkant van de doos. 
 
Draai de schroef aan de onderkant van het zijpaneel los, leid 
de kabel en sluit de draden aan op de drie aansluitingen op het 
klembord (vier driefasige aansluitingen). Plaats vervolgens de 
hoes terug. 
 
Sluit voor de elektrische aansluiting de warmtepomp aan via 
beschermende leidingen, ondergronds begraven of op een 
andere geschikte manier, zoals gespecificeerd (voldoen aan 
elektrische voorschriften) met een afzonderlijk AC-circuit met 
een stroomonderbreker, hoofdschakelaar of een geschikte 
trage zekering. 
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Voor de elektrische installatie moeten de geldende VDE-, 
staats- en EVU-voorschriften in acht worden genomen. 
Installatie- en testwerkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd door een geautoriseerde elektricien, rekening 
houdend met VDE 0100 deel 701. 

 

4.5.1 Hoofdschakelaar 

Een ontkoppelingsvoorziening (stroomonderbreker, schakelaar 
met of zonder zekering) moet gemakkelijk toegankelijk zijn en in 
het zicht van het apparaat. Dit is gebruikelijk bij 
airconditioningsystemen en warmtepompen in commerciële en 
woonwijken. Op deze manier wordt voorkomen dat het apparaat 
zonder toezicht wordt ingeschakeld en kan de stroomtoevoer naar 
het apparaat worden afgesloten voor onderhoud. 

4.5.2 Aardlekbeveiliging (schakelaar F1) 

De elektrische aansluiting van de zwembadwarmtepomp moet 
worden beveiligd met een differentiaalschakelaar (RCD) met een 
nominale verschilstroom <30 mA. Het is belangrijk ervoor te zorgen 
dat geen enkele andere elektrische verbruiker door deze 
aardlekschakelaar wordt beschermd. 
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4.5.2.1 Technische informatie over de kabel 

Bij het maken van de elektrische aansluiting van de 
zwembadwarmtepomp wordt onderscheid gemaakt tussen 
“enkelfasige aansluiting” en “driefasige aansluiting”. De respectieve 
technische specificaties waarmee rekening moet worden gehouden, 
vindt u in de volgende tabellen. 
 

 GEVAAR 

 

 

 

Levensgevaar door elektrische schok 
 
Er bestaat levensgevaar als mensen een elektrische 
schok krijgen bij het aanraken van een beschadigd 
netsnoer. Er ontstaat een elektrische schok en als 
gevolg daarvan ernstig letsel (onregelmatige harts-
lag, brandwonden, verblinding) en zelfs de dood! 
 
● Een beschadigd netsnoer moet worden vervangen 
door de fabrikant, een elektricien of een gelijkaar-
dige specialist! 
● Vervang verbrande kabels! Controleer regelmatig 
de isolatie van alle mobiele kabels tijdens reparatie- 
en onderhoudswerkzaamheden! 
● Losse verbindingen verwijderen! 
● Laat werkzaamheden aan de stroomvoorziening 
of vrij toegankelijke stroomoverbrengingsapparatuur 
alleen door gekwalificeerde elektriciens en zonder 
spanning uitvoeren! 

● Houd de behuizing van het apparaat altijd geslo-
ten! Alleen toegankelijk voor geautoriseerd perso-
neel! 

 
 
 
 

Als het apparaat buiten wordt geïnstalleerd, moet een uv-bestendige kabel als 
geleidingsdraad worden gebruikt. 
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Eenfasige aansluiting 

Type label max. 
stroom  

Fasegelei-
der 

Aardgelei-
der  

Zekering Differentiaal Signaalge-
leider 

< 10 A 2 x 1,5 mm2 1,5 mm2 16 A 30 mA < 0,1 sec n x 0,5 mm2 

10 ~ 16 A 2 x 2,5 mm2 2,5 mm2 20 A 30 mA < 0,1 sec 

16 ~ 25 A 2 x 4 mm2 4 mm2 32 A 30 mA < 0,1 sec 

 

4.5.3 Elektrisch schema 

MIDA.Force 7 

 

 
 
MIDA.Force 12 
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MIDA.Force 17 

 

MIDA.Force 20 
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 Beschrijving van het apparaat 
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5 Beschrijving van het apparaat 

La pompe à chaleur de la piscine chauffe l'eau de la piscine et 
assure une température constante. 
 
La pompe à chaleur de piscine se compose d'une pompe avec un 
échangeur de chaleur (circuit fermé), un condenseur, un 
ventilateur pour aspirer l'air frais, une entrée et une sortie d'eau, 
intégrés dans un boîtier résistant aux éclaboussures avec un 
plancher et une évacuation des condensats. Le fonctionnement se 
fait via un écran LED. 
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1 Aansluiting »voeding« 

2 Manometer 

3 Behuizing 

4 Voetjes om te installeren 
en te fixeren 

5 Ventilator met ventilator-
rooster 

6 Wateraanvoer 

7 Waterafvoer 
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De zwembadwarmtepomp kenmerkt zich door de volgende 
eigenschappen: 

 
Duurzaamheid 
● De warmtewisselaar bestaat uit een PVC-behuizing met een interne 
titanium buisspiraal en is uitstekend bestand tegen zout water en 
chloor. 
 
Waterbestendig 
● Buitenopstelling wordt aanbevolen. In het bijzonder moeten de 
respectieve minimumafstanden (► hoofdstuk 4.3) bij de luchtinlaat 
en -uitlaat in acht worden genomen. De warmtepomp voor het 
zwembad kan echter ook binnenshuis worden geïnstalleerd. 
 
Laag geluidsniveau 
● Het apparaat heeft een zuinige roterende compressor en stille 
ventilatormotor, wat zorgt voor een laag geluidsniveau. 
 
Moderne bediening 
● Het apparaat heeft een microcomputerbesturing waarmee alle 
bedrijfsparameters kunnen worden ingesteld. De bedrijfsstatus kan 
worden weergegeven op een LED-display. 
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6 Gebruik en bediening 

De warmtepomp van het zwembad wordt bediend via een scherm 
met knopbediening. Het display bestaat uit een 
hoofdweergavegebied en een extra weergavegebied, evenals 
verschillende knoppen. De individuele functies, bediening en 
mogelijke instellingen worden op de volgende pagina's 
beschreven. 

6.1 Werking van de afstandsbediening 

 

Pos. Bezeichnung Funktion 

 Mute 
Met de mute-functie kunnen alle automatische signa-
len met één klik worden in- en uitgeschakeld 
 

 MODE 
Schakel tussen de bedrijfsmodi »verwarmen«, »koe-
len«, »auto« of sla de instellingen op 

 Aan/ uit 
Schakel de zwembadwarmtepomp in en uit of keer te-
rug naar het hoofdmenu 
 

 
Omhoog 
 
Omlaag 

Navigeer omhoog 
Verhoog parameters 
 
Navigeer omlaag 
Verlaag parameters 
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Pos. Bezeichnung Funktion 

 
Timer Stel de timer in 

 

Koeling 
Weergave wanneer de warmtepomp van het zwembad 
in koelmodus is 

 

Verwarming 
Weergave wanneer de warmtepomp van het zwembad 
in verwarmingsmodus is 

 

Automatisch 
Weergave wanneer de warmtepomp van het zwembad 
in automatische modus is 
 

 
Ontdooien 

Weergave wanneer de warmtepomp van het zwembad 
in ontdooimodus is 

 
Compressor Geeft de huidige status van de compressor weer 

 
Waterpomp Geeft de huidige status van de waterpomp weer 

 
Ventilator Pas de ventilatorsnelheid aan 

 

Mute geac-
tiveerd 

Licht op als de mute-timerfunctie is geactiveerd en 
knippert als de mute-modus is geactiveerd 

 

Timer geac-
tiveerd 

Verschijnt wanneer de timer is ingesteld 

 Storing 
Weergave in geval van storing van de warmtepomp 
van het zwembad 
 

 Op slot Weergave wanneer knoppen zijn vergrendeld 

 
Wateruitlaat 

Geeft de temperatuur van de wateruittrede weer op het 
extra display 
 

 
Waterinlaat 

Geeft de temperatuur van het intredende water weer op 
het hoofdscherm 
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Pos. Bezeichnung Funktion 

 Attitude Weergave als de parameter instelbaar is 

 
Graden 
Celsuis 

Weergeven op het hoofdscherm of op het extra scherm, 
indien geactiveerd 
 

 Fahrenheit 
Weergeven op het hoofdscherm of op het extra scherm, 
indien geactiveerd 
 

 Second 
Wordt weergegeven wanneer de secondeninstelling is 
ingeschakeld 

 Minuut 
Wordt weergegeven als de minuutinstelling is inge-
schakeld 

 Uur Wordt weergegeven als de uurinstelling is ingeschakeld 
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6.2 Gebruik van de afstandsbediening 

6.2.1 Controle via »Wi-Fi Adapter« 

Als alternatief kan de zwembadwarmtepomp ook worden bediend 
met een app via een smartphone of tablet. Voor dit doel is de Wi-Fi-
adapter die al in het apparaat is aangesloten te veel om te installeren. 
 

 OPMERKING 

 

Handleiding WI-FI 
 
Meer informatie over het installeren en besturen van 
de zwembadwarmtepomp via de wifi-adapter vind je 
in de aparte handleiding. 

 

6.2.2 In- en uitschakelen 

De zwembadwarmtepomp kan alleen worden in- en uitgeschakeld 
met de knop "Aan / Uit". De volgende afbeelding toont het display 
in stand-bymodus (de warmtepomp van het zwembad is niet klaar 
voor gebruik). 
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De warmtepomp van het zwembad starten 
 
Druk 0,5 seconde op de »Aan / Uit« -knop om de warmtepomp van 
het zwembad te activeren. 

 

 
 

 
 

Als de handeling niet binnen een minuut wordt gebruikt, wordt het 
display zwart, behalve de "Aan / Uit" -knop. 
 

Als de handeling zelfs na 15 minuten niet wordt gebruikt, wordt 
het display volledig uitgeschakeld en zwart. 
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De warmtepomp van het zwembad stoppen 

Druk 0,5 seconde op de »Aan / Uit« -knop om de 
zwembadwarmtepomp uit te schakelen. 
 

 
 

 OPMERKING 

 

Inschakelvertraging van 3 minuten 
 
De zwembadwarmtepomp heeft een ingebouwde 
elektronische inschakelvertraging van 3 minuten, 
die de componenten van het regelcircuit beschermt 
en continu in- en uitschakelen verhindert en zo "con-
tactor float" voorkomt.  

De zwembadwarmtepomp activeert deze tijdsvertra-
ging automatisch na elke uitschakeling van het re-
gelcircuit na ongeveer 3 minuten. De inschakelver-
traging van 3 minuten wordt geactiveerd, zelfs bij 
een korte stroomstoring, zodat de warmtepomp van 
het zwembad niet start voordat deze vertraging is 
verstreken. 
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6.2.3 Modus wijzigen 

In het geval van een koel- / verwarmingsapparaat, kunt u door op 
de knop "Modus" in het hoofdmenu te drukken tussen de modi 
"Koelen", "Verwarmen" en "Automatisch" schakelen. De actieve 
modus wordt weergegeven in het bovenste gedeelte van het 
scherm. 
 
De koelmodus wordt geactiveerd wanneer het volgende symbool 
linksboven in het scherm oplicht na het indrukken van de "MODE" 
-knop. 
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De verwarmingsmodus wordt geactiveerd wanneer het volgende 
symbool linksboven op het scherm oplicht na het indrukken van de 
"MODE" -knop  

 
 
De automatische modus wordt geactiveerd wanneer het volgende 
symbool oplicht in het midden bovenaan het scherm na het 
indrukken van de "MODE" -knop 
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Wanneer de ontdooingsmodus is geactiveerd, geeft het scherm 
het volgende symbool weer. 
 

 
 
Na het ontdooien schakelt de zwembadwarmtepomp automatisch 
over naar verwarming of automatische modus (afhankelijk van de 
instelling voor het ontdooien) 

 

 

 OPMERKING 

 

Zolang het apparaat zich in de ontdooimodus be-
vindt, kan er geen andere modus worden geselec-
teerd met de modusknop! Dit is alleen mogelijk na 
het einde van het ontdooiproces. 
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6.2.4 Aanpassingen parameters 

Met de »Plus / Minus« -toetsen kunt u naar de gewenste 
parameter scrollen. Voor de gewenste parameter moet de 
knop »MENU« worden ingedrukt. De parameterwaarde 
blijft knipperen terwijl het parameternummer statisch 
wordt weergegeven. De waarde van de geselecteerde 
parameter kan nu worden verhoogd of verlaagd met de 
»Plus / Minus« -toetsen. 
 
Als er gedurende 5 seconden geen handeling wordt 
uitgevoerd - de parameterwaarde knippert - slaat het 
systeem de parameterinstelling op en keert terug naar het 
hoofdscherm. 
 

 OPMERKING 

 

Parameterwijziging alleen in stand-bymodus 
 

Parameterwaarden kunnen op elk moment worden 
bekeken en bekeken, maar kunnen alleen worden 
gewijzigd als de warmtepomp van het zwembad in 
stand-by staat 
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6.2.5 Temperatuurinstellingen 

Eerst moet de gewenste bedrijfsmodus "koelen", 
"verwarmen" en "automatisch" worden geselecteerd. 

 

Om de streeftemperatuur te verhogen of te verlagen, 
drukt u op de toets »Plus« of »Min «.

 

 
 
Druk vervolgens op de knop >>Mode<< om de ingestelde 
temperatuur op te slaan. 
 
 

 

 OPMERKING 

 

Door op de "Aan / Uit" knop in het temperatuurmenu 
te drukken, keert het display terug naar het hoofd-
menu zonder de temperatuurinstellingen op te 
slaan. Als de temperatuurinstellingen na 5 seconden 
niet geactiveerd zijn, keert de interface automatisch 
terug naar het hoofdmenu 

 



Onderhoud en inspectie  
 

60 Schwimmbad-WärmepumpeWarmtepomp voor zwembad – 
MIDA.Force 

 

6.2.6 Klokinstellingen 

Gebruik het »timer« -symbool om de tijd in te stellen 

Houd ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat de tijd wordt 
weergegeven (linksonder). 
 

 
 
 
 

Om de tijd te wijzigen, drukt u eerst kort op het symbool »Timer«, 
het aantal uren begint te knipperen. 
 
 

Het gewenste aantal uren kan worden ingevoerd door op de toets 
»omlaag« of »omhoog« te drukken. 
 
 

Vervolgens wordt het symbool »timer« opnieuw kort ingedrukt. Het 
gewenste aantal minuten kan nu worden ingevoerd door op de 
"omlaag" of "omhoog" knoppen te drukken. 
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Druk vervolgens opnieuw op het symbool »Timer« om de 
geselecteerde tijd op te slaan en terug te keren naar het 
hoofdmenu. 

6.2.7 Timer instellen 

Om de »Timer« in te stellen, drukt u eerst kort op de toets 
»Timer«. 
 

 
 
 
 

U kunt nu kiezen tussen de uren "Timer-AAN1-tijd", "Timer-UIT1-
tijd", "Timer-AAN2-tijd" en "Timer-UIT2-tijd" door op de knop 
"omlaag" of "omhoog" te drukken. . 
Na nogmaals op de toets »Timer« te hebben gedrukt, zal de 
uurweergave knipperen. 
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De uurwaarde kan met de pijltjestoetsen »omlaag/ omhoog« 
worden verlaagd of verhoogd. 
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De invoer wordt bevestigd door meerdere keren op de toets 
»Timer« te drukken. 
 
De minutenweergave en de toevoeging »ON« beginnen te 
knipperen. 

Met de pijltjestoetsen »omlaag / omhoog« kan de waarde van de 
minuten worden verlaagd of verhoogd 
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De invoer wordt meerdere keren bevestigd met de knop "Timer". 
 
Druk vervolgens op de "Aan / Uit" -knop om de timerinstelling op te 
slaan en terug te keren naar het hoofdmenu. 
 
De warmtepomp van het zwembad loopt automatisch op de 
toegepaste "Timer AAN" -tijd. 
 
De functie "Timer UIT-tijd" kan dan via dezelfde procedure worden 

gebruikt. De warmtepomp van het zwembad wordt dan 

automatisch uitgeschakeld op de toegepaste "OFF Timer" -tijd.  
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6.2.7.1 Wissen timerinstellingen 

Als een ingevoerde tijd opnieuw moet worden gewist, wordt de »Aan 
/ Uit« -knop ingedrukt. 
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6.2.8 Mute 

Om de mute-functie te activeren, drukt u kort op het mute-
symbool. 
 
Als de mute-functie is geactiveerd, knippert het volgende symbool. 

 
 

 OPMERKING 

 

Als de eenvoudige activering van de 
dempfunctie en de timerinstelling van de 
dempfunctie tegelijkertijd zijn gestart, kan de 
dempknop worden ingedrukt om beide 
bewerkingen te annuleren en terug te keren 
naar het hoofdmenu. 
'S Nachts kan het geluid van de warmtepomp 
van het zwembad worden verminderd door 
simpelweg de mute-functie te activeren of de 
mute-functietimer in te stellen. 
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6.2.8.1 Timerinstellingen definiëren en annuleren 

Om toegang te krijgen tot het menu waar de mute-timer kan 
worden ingesteld, moet eerst de mute-knop worden ingedrukt. 

 
Vervolgens verschijnt het menu voor het instellen van de stille 
timer. 

 
Als de mute-timer weer moet worden geïnactiveerd, kunt u op een 
van de twee knoppen "omlaag" of "omhoog" drukken. Het scherm 
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toont niet langer AAN, maar UIT.

 

Als u echter een tijd wilt instellen waarop de zwembadwarmtepomp 
wordt gedempt, wordt de dempknop in het timerinstelmenu 
opnieuw ingedrukt en begint het aantal uren te knipperen. 
 

U kunt nu het aantal uren op het klokdisplay aanpassen door op de 
"omlaag" of "omhoog" knoppen te drukken.

 
Om de ingestelde tijd te bevestigen en een tijd in te stellen waarop 
de muting wordt geïnactiveerd (OFF wordt weergegeven achter 
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het klokdisplay), wordt de muting-knop opnieuw ingedrukt.

 
 

Door nogmaals op de mute-knop te drukken, kunt u hier ook een 
tijd instellen door op de "omlaag" of "omhoog" -knop te drukken. 
 

Om de ingestelde uren te wissen, drukt u op de »Aan / Uit« -knop 
in het timerinstelmenu wanneer het aantal uren knippert.
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6.2.9 Knoppen vergrendelen/ ontgrendelen 

Om een verkeerde bediening of onbevoegde bediening te 
voorkomen, moet de besturing worden vergrendeld na het instellen 
van de parameters. 
 
Om de knoppen te vergrendelen, drukt u gedurende 5 seconden op 
de »Aan/ Uit« -knop.  
 
Het symbool »Slot« wordt weergegeven. 

 
 

6.2.10 Foutweergave 

Bij een storing wordt een storingscode op de besturing weergegeven. 
De oorzaak en oplossing van de storing vindt u in de storingstabel (► 
zie hoofdstuk 8.1). 
 
Als er een fout optreedt, identificeer dan eerst de foutcode. De 
foutcode verschijnt in het midden van het scherm, net onder het 
foutnummer en het aantal fouten wordt linksonder weergegeven. 



 Onderhoud en inspectie 
 

Warmtepomp voor zwembad – MIDA.Force 71 
 

 
 
Vervolgens wordt de knop »Aan/ Uit « ingedrukt. 
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Als er twee of meer fouten zijn, worden de "Plus" of "Minus" 
knoppen ingedrukt om de fouten weer te geven. Ook hier wordt 
de knop »Aan / Uit« ingedrukt. 
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6.2.11 Lijst met parameters 

MIDA.Force 7 
 

Nr. Parameter Betekenis Code Regeling  Beschrijving 

1 D 
Ontdooien 

Start ontdooidruk D01 5,3 bar 

 

2 Einde ontdooitemperatuur 
 

D02 13 °C 

3 Ontdooicyclustijd D03 45 min 

4 Maximale ontdooitijd D04 8 min 

5 Ontdooimodus D06 0 0=Nor.; 1=Eco 

6 Kamertemperatuur om de 
ontdooimodus te starten 
 

D07 2 

 

7 Ontdooi drukverschil na start 
van ontdooimodus 
 

D08 15 bar 

8 Ruimtetemperatuurverschil 
na start van ontdooimodus 
 

D09 17 °C 

9 Druk om de ontdooimodus te 
verlaten 
 

D010 -15 bar 

10 E 
EEV 

Modus EEV 1 
E01 1 

0-handmatig1/1-
Auto./2-hulpmodus 
 

11 Oververhit E02 2 

 

12 Eerste opening E03 250 

13 Minimale opening E04 100 

14 Ontdooi opening E05 480 

15 Koeling opening E06 480 

16 Instelpunt afvoerluchttempe-
ratuur 
 

E07 60 °C 
Slechts geldig als 
E01=2 

17 P-waarde van PID-regeling E09 2 

 

18 I-waarde van PID-regeling E010 10 

19 D-waarde van PID-regeling E011 0 

20 Verschil compensatie voor 
oververhitting 

E012 0 °C 

21 F 
Ventilator 

Ventilator instellingen F01 3  

22 Werkdruk ventilator met hoge 
snelheid in koelmodus 

F02 15 bar  

23 Werkdruk ventilator met lage 
snelheid in koelmodus 

F03 7 bar  

24 Bedrijfsdruk wanneer de ven-
tilator stopt in koelmodus 
 

F04 2 bar  
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Nr. Parameter Betekenis Code Regeling  Beschrijving 

25 Werkdruk ventilator met hoge 
snelheid in verwarmingsmo-
dus 

F05 6 bar  
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Nr. Parameter Betekenis Code Regeling  Beschrijving 

26 Werkdruk ventilator met lage 
snelheid in verwarmingsmo-
dus 
 

F06 15 bar  

27 Bedrijfsdruk wanneer de ven-
tilator stopt in verwarmings-
modus 

F07 11 bar  

28 Maximale ventilatorsnelheid 
in verwarmingsmodus 

F11 700 r  

30 Ventilatorsnelheid in koelmo-
dus 

F12 700 r  

33 Minimale ventilatorsnelheid in 
verwarmingsmodus 

F13 500 r  

34 Starttijd timer in mute  F14 0 h  

35 Eindtijd om de timer te inacti-
veren 

F15 6 h  

36 Ventilatorsnelheid in stille 
snelheidsmodus 

F16 400 r  

38 Activering van de blokkering 
van de timerfunctie 
 

F17 0 0-OFF; 1-ON 

39 Activering van handmatige 
aanpassing van de ventila-
torsnelheid 

F18 0 0-OFF; 1-ON 

40 Geselecteerde ventilatorsnel-
heid 
 

F19 600 r 
Slechts geldig als  F01 
= 2 

42 PWM-detectie ingeschakeld 

F20 1 

Deze parameter kan 
niet handmatig worden 
ingesteld, maar alleen 
als F01≠5, F20=1; als 
F01=5, F20=0 

43 H 
Systeem 
en be-
scherming 

Automatische herstartfunctie 
uitgeschakeld (0-nee / 1-ja) 
 

H01 1 0-Nee; 1-Ja 

44 Modus (0-gewoon afkoelen, 
1-afkoelen + verwarmen, 2-
alleen verwarmen) 
 

H02 1 
0-Koeling);  
1-(Automatisch); 
2-(Verwarming) 

45 Temperatuureenheid (0- ° C / 
1- ° F) 
 

H03 0 (0-°C/ 1-°F) 

46 Minimale compressorfre-
quentie in verwarmingsmo-
dus 

H06 20 Hz 

 
47 Minimale compressorfre-

quentie in koelmodus 
H07 20 Hz 

48 Maximale compressorfre-
quentie in verwarmingsmo-
dus 

H08 70 Hz 
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Nr. Parameter Betekenis Code Regeling  Beschrijving 

49 Maximale compressorfre-
quentie in koelmodus 

H09 62 Hz 

50 Constante temperatuurvertra-
ging om de warmtepomp te 
stoppen 

H10 20 min 
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Nr. Parameter Betekenis Code Regeling  Beschrijving 

51 Tijdsvertraging om de in-
laattemperatuur daarna te 
testen 

H11 192 min  

52 Compressor type H12 45  

53 Compressorfrequentie in ont-
dooimodus 

H13 70 Hz  

54 De frequentie instellen op een 
temperatuurverschil van 0,2 ° 
C streefwaarde-werkelijk 
 

H14 110 min  

56 Type koelmiddel 
(0-R410a/1-R407c) 

H16 2 
(0-R410a/1-R407c/2-
R32) 

57 Lage omgevingstemperatuur 
om compensatie in koelmo-
dus te starten 
 

H17 15°C  

58 Lage omgevingstemperatuur 
om compensatie in koelmo-
dus te voltooien 
 

H18 5 °C  

59 Hoogste doelfrequentie voor 
lage omgevingscompensatie 
in koelmodus 
 

H19 62 Hz  

60 Hoge omgevingstemperatuur 
om compensatie in koelmo-
dus te starten 
 

H20 35 °C  

61 Hoge omgevingstemperatuur 
om compensatie in koelmo-
dus te voltooien 

H21 43 °C  

62 Hoogste frequentie voor hoge 
omgevingscompensatie in 
koelmodus 

H22 52 Hz  

63 Lage kamertemperatuur om 
compensatie in verwarmings-
modus te starten 
 

H23 15 °C  

64 Lage kamertemperatuur om 
compensatie in verwarmings-
modus te voltooien 
 

H24 -10 °C  

65 Hoogste streeffrequentie voor 
lage ruimtecompensatie in 
verwarmingsbedrijf 
 

H25 70 Hz  

66 Hoge omgevingstemperatuur 
om compensatie in verwar-
mingsmodus te starten 
 

H26 30 °C  
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Nr. Parameter Betekenis Code Regeling  Beschrijving 

67 Hoge omgevingstemperatuur 
om compensatie in verwar-
mingsmodus te voltooien 

H27 43 °C  

68 Hoogste frequentie voor hoge 
ruimtecompensatie in verwar-
mingsbedrijf 
 

H28 70 Hz  

69 Maximale waarde druksensor 
 

H29 20 bar  

70 Minimale druksensorwaarde 
 

H30 0 bar  
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Nr. Parameter Betekenis Code Regeling  Beschrijving 

71 Kamertemperatuur om over-
verhittingscompensatie te 
starten 
 

H31 2 °C  

72 Kamertemperatuur om de 
oververhittingscompensatie 
te beëindigen 

H32 -12 °C  

73 Maximale compressorfre-
quentie in stille modus 
 

H33 52 Hz  

74 Kamertemperatuur om de 
warmtepomp te stoppen 

H34 -5 
Als D06=1, H34=7 °C; 
als D06=0, H34=-15 °C 

75 Temperatuurverschil om de 
compressor opnieuw te star-
ten 

H35 5 °C  

76 Startfrequentie bij het her-
starten van de compressor 
 

H36 60 Hz  

77 Apparaatdres H37 1  

78 Drukmeting 
H38 1 

(0-Nee/1-Ja) Als 
H38=1, F10 niet geldig 
is 

79 Resonantiepunt 1 H39 0  

80 Resonantiepunt 2 H40 0  

81 Resonantiepunt 3 H41 0  

82  Activeer de snelle afreken-
modus van de winkel 

H42 0 (0-Nee/1-Ja) 

83  Dubbele spoel H43 0 (0-Nee/1-Ja) 

84 P 
Water-
pomp 

Bedrijfsmodus waterpompen 
(0-Normaal / 1-Speciaal / 2-
Interval) 

P01 2 0-Nor/1-Stop/2-interval 

85 Bedrijfsinterval waterpomp P02 30 min  

86 Looptijd waterpomp P03 3 min  

87 Vertragingstijd tussen het in-
schakelen van de compres-
sor en de pomp 

P04 1 min  

88 Filter P05 0 (0-Nee/1-Ja) 

89 Start Filter 1 P06 10  

90 Stop  Filter 1 P07 12  

91 Start Filter 2 P08 15  

92 Stop Filter 2 P09 17  

93 R 
Tempera-
tuur 

Setpoint waterinlaat (koeling) R01 27 °C  

94 Gewenste wateraanvoertem-
peratuur (verwarming) 

R02 27 °C  

95 Stel de temperatuur in (auto-
matische modus) 

R03 27 °C  
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80 Schwimmbad-WärmepumpeWarmtepomp voor zwembad – 
MIDA.Force 

 

Nr. Parameter Betekenis Code Regeling  Beschrijving 

96 Retourtemperatuurverschil 
om de warmtepomp bij 
constante temperatuur te 
stoppen 
 

R04 0,5 °C  

97 Stoppen van de koeling R08 8 °C  

98 Maximaal koelinstelpunt R09 35 °C  

99 Minimum verwarmingsinstel-
punt 

R10 15 °C  

100 Maximaal verwarmingsinstel-
punt 

R11 43 °C  

101 Retourtemperatuurverschil 
om de warmtepomp bij 
constante temperatuur te 
starten 

R12 0,5 °C  

102 U Aantal impulsen van de de-
bietmeter in een liter water 

U02 205  

103  Slave-adres / 1  

 

MIDA.Force 12 

Nr. Parameter Betekenis Code Regeling Beschrijving 

1 D 
Ontdooien 

Start ontdooidruk D01 5,5 bar 

 

2 Einde ontdooitemperatuur 
 

D02 13 °C 

3 Ontdooicyclustijd D03 45 min 

4 Maximale ontdooitijd D04 8 min 

5 Ontdooimodus D06 0 0=Nor.; 1=Eco 

6 Kamertemperatuur om de 
ontdooimodus te starten 
 

D07 2 

 

7 Ontdooi drukverschil na start 
van ontdooimodus 
 

D08 15 bar 

8 Ruimtetemperatuurverschil 
na start van ontdooimodus 
 

D09 17 °C 

9 Druk om de ontdooimodus te 
verlaten 
 

D010 -15 bar 

10 E 
EEV 

Modus EEV 1 
E01 1 

0-handmatig1/1-
Auto./2-hulpmodus 

11 Oververhit E02 1 
 

12 Eerste opening E03 200 



 Onderhoud en inspectie 
 

Warmtepomp voor zwembad – MIDA.Force 81 
 

Nr. Parameter Betekenis Code Regeling Beschrijving 

13 Minimale opening E04 80 

14 Ontdooi opening E05 480 

15 Koeling opening E06 480 

16 Instelpunt afvoerluchttempe-
ratuur 
 

E07 60 °C 
Slechts geldig als  
E01=2 

17 P-waarde van PID-regeling E09 2 

 

18 I-waarde van PID-regeling E010 10 

19 D-waarde van PID-regeling E011 0 

20 Verschil compensatie voor 
oververhitting 

E012 0 °C 

21 F 
Ventilator 

Ventilator instellingen F01 3  

22 Werkdruk ventilator met hoge 
snelheid in koelmodus 

F02 15 bar  

23 Werkdruk ventilator met lage 
snelheid in koelmodus 

F03 7 bar  

24 Bedrijfsdruk wanneer de ven-
tilator stopt in koelmodus 
 

F04 2 bar  

25 Werkdruk ventilator met hoge 
snelheid in verwarmingsmo-
dus 

F05 2 bar  

26 Werkdruk ventilator met lage 
snelheid in verwarmingsmo-

dus 
 

F06 10 bar  

27 Bedrijfsdruk wanneer de ven-
tilator stopt in verwarmings-
modus 

F07 11 bar  

28 Maximale ventilatorsnelheid 
in verwarmingsmodus 

F11 850 r  

30 Ventilatorsnelheid in koelmo-
dus 

F12 850 r  

33 Minimale ventilatorsnelheid in 
verwarmingsmodus 

F13 850 r  

34 Starttijd timer in mute  F14 0 h  

35 Eindtijd om de timer te inacti-
veren 

F15 6 h  

36 Ventilatorsnelheid in stille 
snelheidsmodus 

F16 400 r  

38 Activering van de blokkering 
van de timerfunctie 
 

F17 0 0-OFF; 1-ON 

39 Activering van handmatige 
aanpassing van de ventila-
torsnelheid 

F18 0 0-OFF; 1-ON 

40 Geselecteerde ventilatorsnel-
heid 

F19 600 r 
Slechts geldig als  
F01=2 
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82 Schwimmbad-WärmepumpeWarmtepomp voor zwembad – 
MIDA.Force 

 

Nr. Parameter Betekenis Code Regeling Beschrijving 

 

42 PWM-detectie ingeschakeld 

F20 1 

Deze parameter kan 
niet handmatig worden 
ingesteld, maar alleen 
als F01≠5, F20=1; si 
F01=5, F20=0 

43 H Automatische herstartfunctie 
uitgeschakeld (0-nee / 1-ja) 
 

H01 1 0-Nee; 1-Ja 



 Onderhoud en inspectie 
 

Warmtepomp voor zwembad – MIDA.Force 83 
 

Nr. Parameter Betekenis Code Regeling Beschrijving 

44 Systeem 
en be-
scherming 

Modus (0-gewoon afkoelen, 
1-afkoelen + verwarmen, 2-
alleen verwarmen) 
 

H02 1 
0-Koeling);  
1-(Automatisch); 
2-(Verwarming) 

45 Temperatuureenheid (0- ° C / 
1- ° F) 
 

H03 0 (0-°C/ 1-°F) 

46 Minimale compressorfre-
quentie in verwarmingsmo-
dus 

H06 20 Hz 

 

47 Minimale compressorfre-
quentie in koelmodus 

H07 20 Hz 

48 Maximale compressorfre-
quentie in verwarmingsmo-
dus 

H08 95 Hz 

49 Maximale compressorfre-
quentie in koelmodus 

H09 62 Hz 

50 Constante temperatuurvertra-
ging om de warmtepomp te 
stoppen 
 

H10 20 min 

51 Tijdsvertraging om de in-
laattemperatuur daarna te 
testen 

H11 192 min  

52 Compressor type H12 44  

53 Compressorfrequentie in ont-
dooimodus 

H13 70 Hz  

54 De frequentie instellen op 
een temperatuurverschil van 
0,2 ° C streefwaarde-werke-
lijk 

H14 110 min  

56 Type koelmiddel 
(0-R410a/1-R407c) 

H16 2 
(0-R410a/1-R407c/2-
R32) 

57 Lage omgevingstemperatuur 
om compensatie in koelmo-
dus te starten 

H17 15°C  

58 Lage omgevingstemperatuur 
om compensatie in koelmo-
dus te voltooien 

H18 5 °C  

59 Hoogste doelfrequentie voor 
lage omgevingscompensatie 
in koelmodus 

H19 62 Hz  

60 Hoge omgevingstemperatuur 
om compensatie in koelmo-
dus te starten 
 

H20 35 °C  

61 Hoge omgevingstemperatuur 
om compensatie in koelmo-
dus te voltooien 

H21 43 °C  
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84 Schwimmbad-WärmepumpeWarmtepomp voor zwembad – 
MIDA.Force 

 

Nr. Parameter Betekenis Code Regeling Beschrijving 

62 Hoogste frequentie voor hoge 
omgevingscompensatie in 
koelmodus 

H22 55 Hz  

63 Lage kamertemperatuur om 
compensatie in verwarmings-
modus te starten 
 

H23 5 °C  

64 Lage kamertemperatuur om 
compensatie in verwarmings-
modus te voltooien 
 

H24 5 °C  

65 Hoogste streeffrequentie voor 
lage ruimtecompensatie in 
verwarmingsbedrijf 
 

H25 85 Hz  

66 Hoge omgevingstemperatuur 
om compensatie in verwar-
mingsmodus te starten 
 

H26 30 °C  

67 Hoge omgevingstemperatuur 
om compensatie in verwar-
mingsmodus te voltooien 

H27 43 °C  

68 Hoogste frequentie voor hoge 
ruimtecompensatie in verwar-
mingsbedrijf 
 

H28 70 Hz  

69 Maximale waarde druksensor 
 

H29 20 bar  

70 Minimale druksensorwaarde 
 

H30 0 bar  

71 Kamertemperatuur om over-
verhittingscompensatie te 
starten 
 

H31 2 °C  

72 Kamertemperatuur om de 
oververhittingscompensatie 
te beëindigen 

H32 -12 °C  

73 Maximale compressorfre-
quentie in stille modus 
 

H33 52 Hz  

74 Kamertemperatuur om de 
warmtepomp te stoppen 

H34 -5 
Als D06=1, H34=7 °C; 
als D06=0, H34=-15 °C 

75 Temperatuurverschil om de 
compressor opnieuw te star-
ten 

H35 5 °C  

76 Startfrequentie bij het her-
starten van de compressor 
 

H36 60 Hz  

77 Apparaatdres H37 1  



 Onderhoud en inspectie 
 

Warmtepomp voor zwembad – MIDA.Force 85 
 

Nr. Parameter Betekenis Code Regeling Beschrijving 

78 Drukmeting 
H38 1 

(0-Nee/1-Ja) Als 
H38=1, F10 niet geldig 
is 

79 Resonantiepunt 1 H39 0  

80 Resonantiepunt 2 H40 0  

81 Resonantiepunt 3 H41 0  

82  Activeer de snelle afreken-
modus van de winkel 

H42 0 (0-Nee/1-Ja) 

83  Dubbele spoel H43 0 (0-Nee/1-Ja) 

84 P 
Water-
pomp 

Bedrijfsmodus waterpompen 
(0-Normaal / 1-Speciaal / 2-
Interval) 

P01 2 0-Nor/1-Stop/2-interval 

85 Bedrijfsinterval waterpomp P02 30 min  

86 Looptijd waterpomp P03 3 min  

87 Vertragingstijd tussen het in-
schakelen van de compres-
sor en de pomp 

P04 1 min  

88 Filter P05 0 (0-Nee/1-Ja) 

89 Start Filter 1 P06 10  

90 Stop  Filter 1 P07 12  

91 Start Filter 2 P08 15  

92 Stop Filter 2 P09 17  

93 R 
Tempera-
tuur 

Setpoint waterinlaat (koeling) R01 27 °C  

94 Gewenste wateraanvoertem-
peratuur (verwarming) 

R02 27 °C  

95 Stel de temperatuur in (auto-
matische modus) 

R03 27 °C  

96 Retourtemperatuurverschil 
om de warmtepomp bij 
constante temperatuur te 
stoppen 

R04 0,5 °C  

97 Stoppen van de koeling R08 8 °C  

98 Maximaal koelinstelpunt R09 35 °C  

99 Minimum verwarmingsinstel-
punt 

R10 15 °C  

100 Maximaal verwarmingsinstel-
punt 

R11 43 °C  

101 Retourtemperatuurverschil 
om de warmtepomp bij 
constante temperatuur te 
starten 

R12 0,5 °C  

102 U Aantal impulsen van de de-
bietmeter in een liter water 

U02 205  

103  Slave-adres / 1  
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86 Schwimmbad-WärmepumpeWarmtepomp voor zwembad – 
MIDA.Force 

 

MIDA.Force 17 

Nr. Parameter Betekenis Code Regeling Beschrijving 

1 D 
Ontdooien 

Start ontdooidruk D01 5,3 bar 

 

2 Einde ontdooitemperatuur 
 

D02 13 °C 

3 Ontdooicyclustijd D03 45 min 

4 Maximale ontdooitijd D04 8 min 

5 Ontdooimodus D06 0 0=Nor.; 1=Eco 

6 Kamertemperatuur om de 
ontdooimodus te starten 
 

D07 2 

 

7 Ontdooi drukverschil na start 
van ontdooimodus 
 

D08 15 bar 

8 Ruimtetemperatuurverschil 
na start van ontdooimodus 
 

D09 17 °C 

9 Druk om de ontdooimodus te 
verlaten 
 

D010 -18 bar 

10 E 
EEV 

Modus EEV 1 
E01 1 

0-handmatig1/1-Auto./2-
hulpmodus 
 

11 Oververhit E02 3 

 

12 Eerste opening E03 250 

13 Minimale opening E04 60 

14 Ontdooi opening E05 480 

15 Koeling opening E06 480 

16 Instelpunt afvoerluchttempe-
ratuur 
 

E07 60 °C Slechts geldig als  E01=2 

17 P-waarde van PID-regeling E09 2 

 

18 I-waarde van PID-regeling E010 10 

19 D-waarde van PID-regeling E011 0 

20 Verschil compensatie voor 
oververhitting 

E012 0 °C 

21 F 
Ventilator 

Ventilator instellingen F01 3  

22 Werkdruk ventilator met hoge 
snelheid in koelmodus 

F02 15 bar  

23 Werkdruk ventilator met lage 
snelheid in koelmodus 

F03 7 bar  

24 Bedrijfsdruk wanneer de ven-
tilator stopt in koelmodus 
 

F04 2 bar  



 Onderhoud en inspectie 
 

Warmtepomp voor zwembad – MIDA.Force 87 
 

Nr. Parameter Betekenis Code Regeling Beschrijving 

25 Werkdruk ventilator met hoge 
snelheid in verwarmingsmo-
dus 

F05 2,8 bar  

26 Werkdruk ventilator met lage 
snelheid in verwarmingsmo-
dus 
 

F06 5 bar  

27 Bedrijfsdruk wanneer de ven-
tilator stopt in verwarmings-
modus 

F07 11 bar  

28 Maximale ventilatorsnelheid 
in verwarmingsmodus 

F11 750 r  

30 Ventilatorsnelheid in koelmo-
dus 

F12 750 r  

33 Minimale ventilatorsnelheid in 
verwarmingsmodus 

F13 500 r  

34 Starttijd timer in mute  F14 0 h  

35 Eindtijd om de timer te inacti-
veren 

F15 6 h  

36 Ventilatorsnelheid in stille 
snelheidsmodus 

F16 300 r  

38 Activering van de blokkering 
van de timerfunctie 
 

F17 0 0-OFF; 1-ON 
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88 Schwimmbad-WärmepumpeWarmtepomp voor zwembad – 
MIDA.Force 

 

Nr. Parameter Betekenis Code Regeling Beschrijving 

39 Activering van handmatige 
aanpassing van de ventila-
torsnelheid 

F18 0 0-OFF; 1-ON 

40 Geselecteerde ventilatorsnel-
heid 
 

F19 600 r Slechts geldig als  F01=2 

42 PWM-detectie ingeschakeld 

F20 1 

Deze parameter kan niet 
handmatig worden inge-
steld, maar alleen als 
F01≠5, F20=1; si F01=5, 
F20=0 

43 H 
Systeem 
en be-
scherming 

Automatische herstartfunctie 
uitgeschakeld (0-nee / 1-ja) 
 

H01 1 0-Nee; 1-Ja 

44 Modus (0-gewoon afkoelen, 
1-afkoelen + verwarmen, 2-
alleen verwarmen) 
 

H02 1 
0-Koeling);  
1-(Automatisch); 
2-(Verwarming) 

45 Temperatuureenheid (0- ° C / 
1- ° F) 
 

H03 0 (0-°C/ 1-°F) 

46 Minimale compressorfre-
quentie in verwarmingsmo-
dus 

H06 20 Hz 

 

47 Minimale compressorfre-
quentie in koelmodus 

H07 20 Hz 

48 Maximale compressorfre-
quentie in verwarmingsmo-
dus 

H08 70 Hz 

49 Maximale compressorfre-
quentie in koelmodus 

H09 65 Hz 

50 Constante temperatuurvertra-
ging om de warmtepomp te 
stoppen 
 

H10 20 min 

51 Tijdsvertraging om de in-
laattemperatuur daarna te 
testen 

H11 192 min  

52 Compressor type H12 44  

53 Compressorfrequentie in ont-
dooimodus 

H13 70 Hz  

54 De frequentie instellen op 
een temperatuurverschil van 
0,2 ° C streefwaarde-werke-
lijk 

H14 45 min  

56 Type koelmiddel 
(0-R410a/1-R407c) 

H16 2 
(0-R410a/1-R407c/2-
R32) 
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Warmtepomp voor zwembad – MIDA.Force 89 
 

Nr. Parameter Betekenis Code Regeling Beschrijving 

57 Lage omgevingstemperatuur 
om compensatie in koelmo-
dus te starten 

H17 15°C  

58 Lage omgevingstemperatuur 
om compensatie in koelmo-
dus te voltooien 

H18 5 °C  

59 Hoogste doelfrequentie voor 
lage omgevingscompensatie 
in koelmodus 

H19 65 Hz  
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90 Schwimmbad-WärmepumpeWarmtepomp voor zwembad – 
MIDA.Force 

 

Nr. Parameter Betekenis Code Regeling Beschrijving 

60 Hoge omgevingstemperatuur 
om compensatie in koelmo-
dus te starten 
 

H20 35 °C  

61 Hoge omgevingstemperatuur 
om compensatie in koelmo-
dus te voltooien 

H21 43 °C  

62 Hoogste frequentie voor 
hoge omgevingscompensatie 
in koelmodus 

H22 52 Hz  

63 Lage kamertemperatuur om 
compensatie in verwarmings-
modus te starten 
 

H23 15 °C  

64 Lage kamertemperatuur om 
compensatie in verwarmings-
modus te voltooien 
 

H24 -10 °C  

65 Hoogste streeffrequentie 
voor lage ruimtecompensatie 
in verwarmingsbedrijf 
 

H25 85 Hz  

66 Hoge omgevingstemperatuur 
om compensatie in verwar-
mingsmodus te starten 
 

H26 30 °C  

67 Hoge omgevingstemperatuur 
om compensatie in verwar-
mingsmodus te voltooien 

H27 43 °C  

68 Hoogste frequentie voor 
hoge ruimtecompensatie in 
verwarmingsbedrijf 
 

H28 65 Hz  

69 Maximale waarde druksensor 
 

H29 20 bar  

70 Minimale druksensorwaarde 
 

H30 0 bar  

71 Kamertemperatuur om over-
verhittingscompensatie te 
starten 
 

H31 2 °C  

72 Kamertemperatuur om de 
oververhittingscompensatie 
te beëindigen 

H32 -12 °C  

73 Maximale compressorfre-
quentie in stille modus 
 

H33 52 Hz  

74 Kamertemperatuur om de 
warmtepomp te stoppen 

H34 -5 
Als D06=1, H34=7 °C; 
Als D06=0, H34=-15 °C 
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Warmtepomp voor zwembad – MIDA.Force 91 
 

Nr. Parameter Betekenis Code Regeling Beschrijving 

75 Temperatuurverschil om de 
compressor opnieuw te star-
ten 

H35 5 °C  

76 Startfrequentie bij het her-
starten van de compressor 
 

H36 60 Hz  

77 Apparaatdres H37 1  

78 Drukmeting 
H38 1 

(0-Nee/1-Ja) Als H38=1, 
F10 niet geldig is 
 

79 Resonantiepunt 1 H39 0  

80 Resonantiepunt 2 H40 0  

81 Resonantiepunt 3 H41 0  

82  Activeer de snelle afreken-
modus van de winkel 

H42 0 (0-Nee/1-Ja) 

83  Dubbele spoel / / (0-Nee/1-Ja) 

84 P 
Water-
pomp 

Bedrijfsmodus waterpompen 
(0-Normaal / 1-Speciaal / 2-
Interval) 

P01 2 0-Nor/1-Stop/2-interval 

85 Bedrijfsinterval waterpomp P02 30 min  

86 Looptijd waterpomp P03 3 min  

87 Vertragingstijd tussen het in-
schakelen van de compres-
sor en de pomp 

P04 1 min  

88 Filter P05 0 (0-Nee/1-Ja) 

89 Start Filter 1 P06 10  

90 Stop  Filter 1 P07 12  

91 Start Filter 2 P08 15  

92 Stop Filter 2 P09 17  

93 R 
Tempera-
tuur 

Setpoint waterinlaat (koeling) R01 27 °C  

94 Gewenste wateraanvoertem-
peratuur (verwarming) 

R02 27 °C  

95 Stel de temperatuur in (auto-
matische modus) 

R03 27 °C  

96 Retourtemperatuurverschil 
om de warmtepomp bij 
constante temperatuur te 
stoppen 

R04 0,5 °C  

97 Stoppen van de koeling R08 8 °C  

98 Maximaal koelinstelpunt R09 35 °C  

99 Minimum verwarmingsinstel-
punt 

R10 15 °C  

100 Maximaal verwarmingsinstel-
punt 

R11 43 °C  

101 Retourtemperatuurverschil 
om de warmtepomp bij 

R12 0,5 °C  
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92 Schwimmbad-WärmepumpeWarmtepomp voor zwembad – 
MIDA.Force 

 

Nr. Parameter Betekenis Code Regeling Beschrijving 

constante temperatuur te 
starten 

102 U Aantal impulsen van de de-
bietmeter in een liter water 

U02 205  

103  Slave-adres / 1  

 

MIDA.Force 20 

Nr. Parameter Betekenis Code Regeling Beschrijving 

1 D 
Ontdooien 

Start ontdooidruk D01 -7° C 

 

2 Einde ontdooitemperatuur 
 

D02 13 °C 

3 Ontdooicyclustijd D03 45 min 

4 Maximale ontdooitijd D04 8 min 

5 Ontdooimodus D06 0 0=Nor.; 1=Eco 

6 Kamertemperatuur om de 
ontdooimodus te starten 
 

D07 2 

 

7 Ontdooi drukverschil na start 
van ontdooimodus 
 

D08 15 bar 

8 Ruimtetemperatuurverschil 
na start van ontdooimodus 
 

D09 17 °C 

9 Druk om de ontdooimodus 
te verlaten 
 

D010 -15 bar 

10 E 
EEV 

Modus EEV 1 
E01 1 

0-handmatig1/1-Auto./2-
hulpmodus 

11 Oververhit E02 1 

 

12 Eerste opening E03 350 

13 Minimale opening E04 100 

14 Ontdooi opening E05 480 

15 Koeling opening E06 350 

16 Instelpunt afvoerluchttempe-
ratuur 
 

E07 60 °C Slechts geldig als  E01=2 

17 P-waarde van PID-regeling E09 2 

 

18 I-waarde van PID-regeling E010 10 

19 D-waarde van PID-regeling E011 0 

20 Verschil compensatie voor 
oververhitting 

E012 0 °C 
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Warmtepomp voor zwembad – MIDA.Force 93 
 

21 F 
Ventilator 

Ventilator instellingen F01 3  

22 Werkdruk ventilator met 
hoge snelheid in koelmodus F02 15 bar  

23 Werkdruk ventilator met lage 
snelheid in koelmodus F03 7 bar  

24 Bedrijfsdruk wanneer de 
ventilator stopt in koelmodus 
 

F04 2 bar  

25 Werkdruk ventilator met 
hoge snelheid in verwar-
mingsmodus 

F05 2,8 bar  

26 Werkdruk ventilator met lage 
snelheid in verwarmingsmo-
dus 
 

F06 5 bar  

27 Bedrijfsdruk wanneer de 
ventilator stopt in verwar-
mingsmodus 

F07 11 bar  

29 Maximale ventilatorsnelheid 
in verwarmingsmodus 

F11 750 r  

31 Ventilatorsnelheid in koel-
modus 

F12 750 r  

33 Minimale ventilatorsnelheid 
in verwarmingsmodus 

F13 450 r  

34 Starttijd timer in mute  
F14 0 h  

35 Eindtijd om de timer te inac-
tiveren 

F15 6 h  

36 Ventilatorsnelheid in stille 
snelheidsmodus 

F16 500 r  

38 Activering van de blokkering 
van de timerfunctie 
 

F17 0 0-OFF; 1-ON 

39 Activering van handmatige 
aanpassing van de ventila-
torsnelheid 

F18 0 0-OFF; 1-ON 

40 Geselecteerde ventilators-
nelheid 
 

F19 50% Slechts geldig als  F01=2 

41 PWM-detectie ingeschakeld 

F19 600 r 

Deze parameter kan niet 
handmatig worden inge-
steld, maar alleen als 
F01≠5, F20=1; si F01=5, 
F20=0 

43 Automatische herstartfunctie 
uitgeschakeld (0-nee / 1-ja) 
 

H01 1 0-Nee; 1-Ja 

44  
 
 

Modus (0-gewoon afkoelen, 
1-afkoelen + verwarmen, 2-
alleen verwarmen) 

H02 1 
0-Koeling);  
1-(Automatisch); 
2-(Verwarming) 
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94 Schwimmbad-WärmepumpeWarmtepomp voor zwembad – 
MIDA.Force 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

45 Temperatuureenheid (0- ° C 
/ 1- ° F) 
 

H03 0 (0-°C/ 1-°F) 

46 Minimale compressorfre-
quentie in verwarmingsmo-
dus 

H06 35 Hz  

47 Minimale compressorfre-
quentie in koelmodus 

H07 35 Hz 

 
 

48 Maximale compressorfre-
quentie in verwarmingsmo-
dus 

H08 70 Hz 

49 Maximale compressorfre-
quentie in koelmodus 

H09 65 Hz 

50 Constante temperatuurver-
traging om de warmtepomp 
te stoppen 
 

H10 20 min 

51 Tijdsvertraging om de in-
laattemperatuur daarna te 
testen 

H11 192 min 

52 Compressor type H12 46  

53 Compressorfrequentie in 
ontdooimodus 

H13 70 Hz  

54 De frequentie instellen op 
een temperatuurverschil van 
0,2 ° C streefwaarde-werke-
lijk 

H14 110 min  

56 Type koelmiddel 
(0-R410a/1-R407c) 

H16 2 
(0-R410a/1-R407c/2-
R32) 

57 Lage omgevingstemperatuur 
om compensatie in koelmo-
dus te starten 

H17 15°C  

58 Lage omgevingstemperatuur 
om compensatie in koelmo-
dus te voltooien 

H18 5 °C  

59 Hoogste doelfrequentie voor 
lage omgevingscompensatie 
in koelmodus 

H19 70 Hz  

60 Hoge omgevingstempera-
tuur om compensatie in 
koelmodus te starten 
 

H20 35 °C  

61 Hoge omgevingstempera-
tuur om compensatie in 
koelmodus te voltooien 

H21 43 °C  
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P 
Parameter 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
Parameter 

Hoogste frequentie voor 
hoge omgevingscompensa-
tie in koelmodus 

H22 55 Hz  

63 Lage kamertemperatuur om 
compensatie in verwar-
mingsmodus te starten 
 

H23 15 °C  

64 Lage kamertemperatuur om 
compensatie in verwar-
mingsmodus te voltooien 
 

H24 -10 °C  

65 Hoogste streeffrequentie 
voor lage ruimtecompensa-
tie in verwarmingsbedrijf 

 

H25 95 Hz  

66 Hoge omgevingstempera-
tuur om compensatie in ver-
warmingsmodus te starten 
 

H26 30 °C  

67 Hoge omgevingstempera-
tuur om compensatie in ver-
warmingsmodus te voltooien 

H27 43 °C  

68 Hoogste frequentie voor 
hoge ruimtecompensatie in 
verwarmingsbedrijf 
 

H28 70 Hz  

71 Maximale waarde 
druksensor 
 

H31 2 °C  

72 Minimale druksensorwaarde 
 H32 -12 °C  

73 Kamertemperatuur om over-
verhittingscompensatie te 
starten 
 

H33 52 Hz  

74 Kamertemperatuur om de 
oververhittingscompensatie 
te beëindigen 

H34 -7  

75 Maximale compressorfre-
quentie in stille modus 
 

H35 5 °C  

76 Kamertemperatuur om de 

warmtepomp te stoppen 
H36 60 Hz 

Als D06=1, H34=7 °C; 
Als D06=0, H34=-15 °C 

78 Temperatuurverschil om de 
compressor opnieuw te star-
ten 

H38 1  

84 Startfrequentie bij het her-
starten van de compressor 
 

P01 2  

85 Apparaatdres 
P02 30 min  
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86 Drukmeting 
P03 3 min 

(0-Nee/1-Ja) Als H38=1, 
F10 niet geldig is 

87 Stop  Filter 1 
P04 1 min  

93 Start Filter 2 
R01 27 °C  

94 Stop Filter 2 
R02 27 °C  

95 Activeer de snelle afre-
kenmodus 

R03 27 °C (0-Nee/1-Ja) 

96  Dubbele spoel 

R04 1 °C (0-Nee/1-Ja) 

97  Bedrijfsmodus waterpompen 
(0-Normaal / 1-Speciaal / 2-
Interval) 
 

R08 8 °C 0-Nor/1-Stop/2-interval 

98  
 

Tijdsinterval van de 
warmtepomp 

R09 35 °C  

99 Looptijd waterpomp R10 15 °C  

100 Vertragingstijd tussen het in-
schakelen van de compres-
sor en de pomp 

R11 43 °C  

101 Gefilterd 

R12 0,5 °C (0-Nee/1-Ja) 

102 Start filter 1  
U02 205  

103 Stoppen filter 1  / 1  



 Onderhoud en inspectie 
 

Warmtepomp voor zwembad – MIDA.Force 97 
 

6.3 Controle van de circulatiepomp/ filtersysteem 

Er zijn verschillende manieren om de circulatiepomp en de 
warmtepomp aan te sturen. Hier zijn de 6 meest gebruikte 
varianten. 

6.3.1 Regeling van de warmtepomp via de circulatie 

De circulatiepomp (max. Vermogen 1,5 kW) kan worden aangestuurd 
door de warmtepomp (► zie hoofdstuk 4.5.3 Elektrisch schema, 
klem 1 + 2). Als de warmtepomp moet verwarmen, wordt de 
circulatiepomp ingeschakeld, maar ook uitgeschakeld wanneer deze 
niet nodig is. Als de warmtepomp is gestopt, is er dus geen circulatie/ 
filtering. 

6.3.2 In-/ uitschakelen met de debietmeter (1) 

De warmtepomp wordt in- en uitgeschakeld via de 
stromingsschakelaar (foutcode E03) - standaard in Europa. 
 
De warmtepomp is bijv. B. wordt elke dag ingeschakeld. Als de 
circulatiepomp is gestopt, stopt de warmtepomp met fout E03. Als 
de circulatiepomp weer aan gaat, gaat E03 uit en gaat het verwarmen 
door, afhankelijk van de watertoevoer en de ingestelde temperatuur. 
De timer (geïntegreerd in de pomp of apart) kan worden ingesteld in 
functie van de circulatie van het zwembad en de verwarming van het 
zwembad. 

6.3.3 Aparte circulatiepômp/ filtersysteem 

De circulatiepomp en de warmtepomp worden elk aangestuurd 
door hun eigen timer. E03 stopt de warmtepomp als de 
circulatiepomp is gestopt. 
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6.4 Regeling van de circulatiepomp via warmtepomp en timer 

De circulatiepomp is te bedienen met de warmtepomp en een 
aparte timer. Via het warmtepompcontact is een relais 
aangesloten om de circulatiepomp aan te sturen, die de 
circulatiepomp aanstuurt. Het uitgangssignaal van een timer is ook 
via het relais verbonden. Als de vraag wordt geactiveerd door de 
warmtepomp of de timer, sluit het relais en start de 
circulatiepomp. 

6.4.1 Pompregeling door centrale bediening 

Een centrale bediening activeert en inactiveert de circulatiepomp en 
de warmtepomp. 
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6.5 Inbedrijfstelling van het apparaat 

De filterpomp moet draaien om de zwembadwarmtepomp het 
zwembad of wellnesszwembad te laten verwarmen. Dit is de enige 
manier waarop water door de warmtewisselaar kan stromen. 
 
Volg deze stappen als de installatie is voltooid: 
1. Zet de filterpomp aan. Controleer op waterlekken en controleer de 
stroom van en naar het zwembad. 
2. Schakel het apparaat in. Softwarestatusinformatie wordt op het 
scherm weergegeven. 
Druk vervolgens op de knop »AAN / UIT« op het scherm; het apparaat 
zou over een paar seconden moeten starten. 
Zorg ervoor dat er geen ALARM-code wordt weergegeven na het 
inschakelen. 
3. Als het apparaat enkele minuten heeft gewerkt, controleer dan of 
de afvoerlucht van het apparaat is afgekoeld (tussen 5 en 10 ° C). 
4. Stop de filterpomp terwijl de unit draait. 
Het apparaat moet ook automatisch uitschakelen en de foutmelding 
E03 weergeven. 
Zet de filterpomp weer aan. De foutmelding verdwijnt en de 
warmtepomp start opnieuw na de tijdvertraging (zie opmerking). 
5. Stel een temperatuurverschil van 2 ° C in op de bypass tussen de 
waterinlaat en -uitlaat. 
(Zie hoofdstuk 4.5 Gebruik van de bypass) 

6. De unit en de filterpomp moeten 24 uur per dag werken bij het 
opstarten totdat de gewenste watertemperatuur in het zwembad 
is bereikt. Wanneer de waterintredetemperatuur de ingestelde 
waarde heeft bereikt, zal het apparaat uitschakelen en nu 
automatisch herstarten (mits de filterpomp draait) als de 
temperatuur in het zwembad met meer dan 0,5 ° C daalt onder de 
ingestelde temperatuur. 
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7 Onderhoud en inspectie 

Service en onderhoud van de warmtepomp van het zwembad 
moeten worden uitgevoerd met gespecificeerde intervallen en in 
overeenstemming met de beschrijving in deze installatie- en 
bedieningsinstructies. Als u deze instructies niet opvolgt, vervalt de 
garantie. 

7.1 Reparaties 

Het apparaat kan alleen worden gerepareerd door een servicebedrijf, 
gekwalificeerd vakpersoneel of geautoriseerde handelaars. 
 

 VOORZICHTIGHEID 

 

Vervanging van aan slijtage onderhevige 
onderdelen 
Als er onjuiste onderdelen en componenten 
zijn geïnstalleerd, kunnen er storingen of 
veiligheidsrisico's zijn. 
● Bij het vervangen van componenten en 
onderdelen mogen alleen originele 
onderdelen of gelijkwaardige onderdelen 
worden gebruikt, i. H. Onderdelen met 
dezelfde veiligheidsnorm! Als deze 
aanbevelingen niet worden opgevolgd, 
vervalt de garantie. 
● Defecte componenten mogen alleen door 
geautoriseerde handelaars worden hersteld! 
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7.2 Onderhoud 

 DANGER 

 

 

 

Levensgevaar door elektrische schok 
 
Er bestaat levensgevaar als mensen 
onderhoudswerkzaamheden aan de onder 
spanning staande zwembadwarmtepomp 
uitvoeren. 
Dit kan leiden tot elektrische schokken en als 
gevolg daarvan ernstig letsel (onregelmatige 
hartslag, brandwonden, verblinding) en zelfs 
de dood! 
 
● De warmtepomp van het zwembad moet 
worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet 
voordat met onderhoudswerkzaamheden 
wordt begonnen! 
● Een beschadigd netsnoer moet worden 
vervangen door de fabrikant, een elektricien 
of een gelijkaardige specialist! 
● Vervang verbrande kabels! Controleer 
regelmatig de isolatie van alle mobiele kabels 
tijdens reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden! 
● Losse verbindingen verwijderen! 
● Werkzaamheden aan de stroomvoorziening 
of vrij toegankelijke stroomvoerende 
apparaten mogen alleen worden uitgevoerd 
door gekwalificeerde elektriciens, die ook 
over de nodige deskundigheid in het omgaan 
met koelvloeistof beschikken en deze hebben 
uitgeschakeld! 
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7.2.1 Algemene onderhoud 

1. Controleer regelmatig de waterinlaat en -uitlaat. Zorg ervoor dat 
het systeem te allen tijde voldoende water en schone inlaatlucht 
heeft. De prestaties en betrouwbaarheid van de warmtepomp voor 
zwembaden zijn hiervan afhankelijk. 
2. Reinig regelmatig de warmtewisselaar - vooral de lamellen - om 
een goede warmtewisseling te bereiken en energie te besparen. Het 
gebied rond de warmtepomp van het zwembad moet droog, schoon 
en goed geventileerd zijn. 
3. Reinig de verdamper regelmatig met een stofzuiger en zorg ervoor 
dat u de lamellen niet beschadigt. 
4. Controleer regelmatig of alle onderdelen goed werken. Let vooral 
op de druk van het koelsysteem met behulp van de manometer van 
de warmtepomp van het zwembad. Het koelsysteem mag alleen 
worden onderhouden door gekwalificeerd personeel of een 
geautoriseerde handelaar. 
5. Controleer regelmatig de stroomvoorziening, stroomkabel en 
aansluitingen. Als de warmtepomp van het zwembad abnormaal 
werkt of als hij naar verbrande lucht ruikt, moet hij onmiddellijk 
worden gestopt en moet er contact worden opgenomen met 
gespecialiseerd personeel voor inspectie en reparatie. 
6. Laat het water volledig weglopen als de warmtepomp van het 
zwembad lange tijd niet wordt gebruikt. Bij het herstarten van de 
zwembadwarmtepomp moet deze weer gevuld worden met water 
(zie ► Hoofdstuk 6.2). 
7. Voer in de winter al het water uit de warmtepomp van het 
zwembad en het watersysteem af om te voorkomen dat het pomp- 
of systeemwater bevriest. Meer informatie over "Winterklaar 
maken" vindt u in hoofdstuk 7.3. 
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7.2.2 Onderhoud - jaarlijks 

Deze metingen moeten eenmaal per jaar worden uitgevoerd om de 
levensduur en goede werking van de zwembadwarmtepomp te 
garanderen: 
Maak de verdamper schoon met een zachte borstel en spoel daarna 
af met een waterslang (let op: gebruik nooit een hogedrukreiniger). 
 
Het is ook mogelijk om een stofzuiger te gebruiken met een 
meubelborstel. 
 
Controleer de condensafvoer op vervuiling of verstopping. 
 
Controle van de waterdichtheid: 
-> Waterlek binnen en buiten het apparaat 
-> Dichtheid van het koelcircuit, de drukweergave op de manometer 
moet ca. 10 bar weergeven 
 
Controleer of de water- en elektriciteitsaansluitingen niet beschadigd 
zijn. 
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7.3 Winterklaar (apparaat winterklaar maken) 

Aan het einde van de herfst / winter moet al het water in de 
warmtepomp van het zwembad en het watersysteem worden 
afgetapt vóór de eerste vorst om te voorkomen dat het pomp- of 
systeemwater bevriest en bijgevolg vernietigd wordt. 
 
1. De warmtepomp van het zwembad moet in de modus "uit" worden 
gezet. 
2. Sluit de toevoerleiding naar de warmtepomp van het zwembad. 
Stop de filterpomp / circulatiepomp. 
3. Sluit de omloopklep en schroef de schroefaansluitstukken voor de 
inlaat en uitlaat los. Draai de wartelmoer van de schroefverbindingen 
los. 
4. Tap de warmtewisselaar af via de afvoer - hoog risico op 
vorstschade. 
5. Verwijder zoveel mogelijk restwater uit de warmtewisselaar. 
6. Sluit de waterinlaat en -uitlaat van de zwembadwarmtepomp met 
geschikte middelen af om het binnendringen van vreemde 
voorwerpen te voorkomen. 
7. Dek de warmtepomp van het zwembad af met de winterdeken 
(inbegrepen). 
 
 

 OPMERKING 

 

Garantieaanvraag 

 

De garantie vervalt als de winteraanleg niet correct 
is en de warmtepomp van het zwembad beschadigd 
is. 
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8 Probleemoplossing 

8.1 Storingen verhelpen 

In het geval van een storing moet de warmtepomp van het zwembad 
worden gestopt, beveiligd en geïnformeerd voor een 
gespecialiseerde reparatie. 
 
De stroomvoorziening moet ook bij ongewoon gedrag van de 
zwembadwarmtepomp zo zijn. B. alle ongewone geluiden, geuren of 
rook die optreden, worden onmiddellijk gescheiden. 
 

 VOORZICHTIGHEID 

 

 

 

 

Risico op letsel door menselijke fout of 
gebrek aan kwalificaties. 
 
Er zijn gevaren als gevolg van menselijke 
fouten in het geval van storingen en het 
verhelpen ervan. 
 
● Schakel in geval van storing het apparaat 
uit, beveilig het en waarschuw vakpersoneel! 
Probeer het apparaat niet zelf te repareren! 
● Het analyseren en verhelpen van storingen 
mag alleen worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd personeel 
(airconditioningstechnici)! 
● Bij terugkerende storingen moet vakkundig 
personeel onmiddellijk worden 
gewaarschuwd! Neem contact op met de 
fabrikant als het probleem niet door 
gespecialiseerd personeel kan worden 
opgelost! 
● Gebruik met duidelijke gebreken is in ieder 
geval verboden! 
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8.1.1 Foutcodes (controle)  

Storing Melding Oorzaak Oplossing 

Sensorfout 
Waterinlaattem-
peratuur 

P01 Open of kortsluiting in 
de temperatuursensor 
van het inlaatwater. 
 

Controleer of vervang de 
temperatuursensor van het 
intredewater. 
 

Sensorfout 
Wateruitlaattem-
peratuur 

P02 Open circuit of kortslu-
iting in de tempera-
tuursensor uittredend 
water. 
 

Controleer of vervang de 
temperatuursensor uittre-
dend water. 
 

Sensorfout 
Omgevings- 
temperatuur 

P04 Open of kortsluiting in 
de kamertempera-
tuursensor. 
 

Controleer of vervang de 
kamertemperatuursensor. 
 

Sensorfout 
Lijn temperatuur 

P05 Leidingtemperatuur-
sensor onderbroken of 
kortgesloten. 
. 

Controleer of vervang de 
leidingtemperatuursensor. 
 

Sensorfout 
Verdampings- 
temperatuur 

P07 Open circuit of kortslu-
iting in het geval van de 
verdampingstempera-
tuursensor. 
 

Controleer of vervang de 
verdampingstempera-
tuursensor. 
 

Fout in uit-
laattempera-
tuursensor 

P081 Onderbreking of korts-
luiting met uitlaattem-
peratuursensor 

Controleer of vervang uit-
laattemperatuursensor 

Bescherming 
tegen hoge druk 

E01 De uitlaatdruk is te 
hoog, de hoge-
drukschakelaar is geac-
tiveerd. 
 

Controleer de hoge-
drukschakelaar en het 
koelretourcircuit. 
 

Bescherming 
Tegen lage druk 

E02 De zuigdruk is te laag, 
de lagedrukschakelaar 
is geactiveerd. 
 

Controleer de lage-
drukschakelaar en het 
koelretourcircuit. 
. 

Stromings-
schakelaar fout 

E03 Weinig of geen water in 
het watersysteem. 
 

Controleer de doorstro-
ming en controleer of de 
waterpomp kapot is. 
 

Temperatuur- 
verschil tussen 
watertoevoer en 
-afvoer te groot  

E06 Onvoldoende waterst-
roomvolume, klein 
drukverschil in het wa-
tersysteem. 

Controleer het stroom- en 
watersysteem op verstop-
ping. 
 

Antivries in koel-
modus 

E07 Onvoldoende waters-
troomvolume. 
. 

Controleer het stroom- en 
watersysteem op verstop-
ping. 
 
 

Start van de  
primaire vorst- 

E19 Omgevingstemperatuur 
te laag. 
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Storing Melding Oorzaak Oplossing 

bescherming 

Start van de  
secundaire 
vorst- 
bescherming 

E29 Omgevingstemperatuur 
te laag. 
 

 

Lagetempera-
tuurbeveiliging 

Nee Omgevingstemperatuur 
te laag 

 

Overbelastings-
beveiliging com-
pressor 

E051 De compressor is over-
belast 

Controleer het compres-
sorsysteem 

Beveiliging tem-
peratuur afvoer-
lucht 

P082 De compressor is over-
belast 

Controleer het compres-
sorsysteem 

Fout bij gege-
vens-overdracht 

E08 Datatransmissiefout 
tussen de controller en 
het moederbord. 
 

Controleer de verbinding 
tussen de controller en het 
moederbord. 
 

Sensorfout 
Vorstbeveili-
gingstempera-
tuur 

P09 Onderbreking of kort-
sluiting in de vorstbe-
veiligingstempera-
tuursensor. 

Controleer of vervang de 
vorstbeveiligingstempera-
tuursensor 

Fout 
Vorstbescher-
mingslijn 

E05 Water- of omgevings-
temperatuur te laag 

 

Foutmelding 
Ventilator 

F051 De ventilatormotor 
werkt niet meer 

Controleer de ventila-
tormotor 

Sensorfout 
Druk 

PP Onderbreking van de 
druksensor 

Controleer of vervang de 
druksensor 

Motor 1 storing 
Ventilator 

F031 1. Ventilatormotor ge-
blokkeerd 
2. Onderbreking van de 
bedrading tussen de 
DC-motormodule en de 
ventilator 

1. Vervang de vetilatormo-
tor 
2. Controleer de bedra-
ding 

Onder tempera-
tuurbescherming 

TP Omgevingstemperatuur 
te laag 

 

Motor 2 storing 
Ventilator 

F032 1. Motorrotor geblok-
keerd 
2. Onderbreking van de 
bedrading tussen de 
DC-motormodule en de 
ventilator 

1. Vervang de ventila-
tormotor 
2. Controleer de bedra-
ding 

Communicatie-
fout (frequentie-
omvormer) 

E081 Communicatiefout tus-
sen de frequentiomvor-
mer en het moederbord 

Controleer de communica-
tieverbinding. 
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8.1.2 Fouttabel frequentieomvormer 

Storing Melding Oorzaak Oplossing 

Drv1 MOP Alarm F01 Fout in MOP-lezer  Herstel na 150s. 

Offline UPS F02 Communicatiefout tus-
sen de frequentieom-
vormer en het moeder-
bord  

Controleer de communica-
tieverbinding 

IPM bescher-
ming 

F03 Bescherming van de 
IPM-module  

Herstel na 150s. 

Foutmelding 
comp. bestuur-
der 

F04 Faseverlies of defecte 
aandrijving 

Controleer de frequentieo-
mvormer 

Foutmelding  
DC-ventilator 

F05 Motorstroomfeedback-
fout of kortsluiting 

Controleer de motor-
aansluitkabels 

IPM overstroom F06 Ingangsstroom te hoog Controleer en verlaag de 
ingangsstroom 

Inv. DC over-
spanning 

F07 DC busstroom > 
uitschakeling bij lage 
DC-overstroom 

Controleer de ingangs-
spanning 

Inv. DC onder-
spanning 

F08 DC busstroom < DC 
lage overstro-
omuitschakeling 

Controleer de ingangs-
spanning 

Inv. Lage in-
gangsspanning 

F09 Inganssignalen te laag, 
daarom ingangsstroom 
te hoog 

Controleer de ingangs-
spanning. 

Inv. Hoge in-
gangsspanning 

F10 Ingangsspanning te 
hoog 

Controleer de ingangs-
spanning. 

Inv. Spanning 
meten 

F11 Meetfout ingangsspan-
ning 

Controleer de huidige 
meetwaarde en corrigeer 
indien nodig 

Comm. Err DSP-
PFC 

F12 DSP en PFC verbin-
dingsfouten 

Controleer de verbinding 

Ingang op Cur. F26 Ingangsstroom te hoog  

PFC-fout F27 Overbelasting PFC-cir-
cuit 

Controleer de PFC-
schakelaar op kortsluiting 

IPM oververhit F15 Oververhitte IPM-mo-
dule 

Controleer de huidige 
meetwaarde en pas deze 
indien nodig aan. 

Zwak magne-
tisch veld 

F16 Magnetische veldcom-
pressor te zwak 

 

Inv. Input Out  
fase 

F17 Faseverlies ingangs-
spanning 

Controleer de huidige 
meetwaarde en pas deze 
indien nodig aan. 

IPM Sampling 
Cur. 

F18 IPM meet de huidige 
fout 

Controleer de huidige 
meetwaarde en pas deze 
indien nodig aan. 

Inv. tempera-
tuurfout 

F19 Defecte tempera-
tuursensor 

Controleer de sensor en 
vervang deze indien nodig 
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Storing Melding Oorzaak Oplossing 

Omvormer over-
hit 

F20 Oververhitte omvormer Controleer de huidige 
meetwaarde en pas deze 
indien nodig aan. 

Inv. tempera-
tuurwaarschu-
wing 

F22 Waarschuwing tempe-
ratuur omzetter 

Controleer de huidige 
meetwaarde en pas deze 
indien nodig aan. 

Waarschuwing 
overstroom com-
pressor 

F23 Ingangsstroom com-
pressor te hoog 

Controleer de overbelas-
tingsbeveiliging van de 
compressor 

Ingangsstroom 
waaschuwing  

F24 Ingangsstroom te hoog Controleer de huidige 
meetwaarde en pas deze 
indien nodig aan. 

EEPROM fout-
waarschuwing 

F25 MCU-ingang  Controleer de geheugen-
kaart en vervang deze in-
dien nodig. 

V15V overst-
room/ span-
ningsfout 

F28 Overstroom of laag-
spanning V15V  

Meet de ingangsspanning 
V15V (moet tussen 13.5 
en 16.5 V liggen) 

 

  



Probleemoplossing  
 

110 Schwimmbad-WärmepumpeWarmtepomp voor zwembad – 
MIDA.Force 

 

8.1.3 Vloeistoflek 

De lekkende vloeistof kan zwembadwater zijn of condensatie van de 
zwembadwarmtepomp. 
 
Mogelijke oorzaken van een gedetecteerd vloeistoflek kunnen zijn: 
● de slang (aanvoer, retour) is defect, 
● De fittingen lekken, 
● De pomp levert met een te hoog afvoervolume en drukt de 
vloeistof uit lekkende fittingen. 
Om te controleren of de vloeistof gecondenseerd is, wordt de 
warmtepomp van het zwembad gestopt terwijl de pomp blijft 
draaien. Als er geen water meer uit de lekbak stroomt, is het 
gecondenseerd water. 
 
Als alternatief kan het afvoerwater worden getest op zijn 
chloorgehalte. Als er geen chloor is, is het gecondenseerd water. 
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9 Bijlage 

9.1 Afvalverwerking 

Om de wet op elektrische en elektronische apparatuur af te dwingen. 
Warmtepompen van dit type onder WEEE-nr. 54436223 
geregistreerd. 
Apparaten die niet langer nodig zijn, moeten worden ingeleverd bij 
een verzamelpunt in overeenstemming met de Europese richtlijnen 
2012/19 / EG (WEEE) en de Europese richtlijnen 2011/65 / EU (RoHS) 
voor recycling of professionele verwijdering van stoffen en 
gevaarlijke stoffen. 
Niet weggooien met huishoudelijk afval! 
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9.2 Garantie 

De garantie is gedekt in overeenstemming met de geldende wettelijke 
bepalingen. 
 
In geval van aanspraak op garantie 
neem altijd contact op met uw vakhandelaar. 
 
Mocht een retourzending nodig zijn, dan regelen wij dit voor u. Voeg altijd 
het ingevulde claimformulier toe aan het transactienummer dat we u vooraf 
hebben toegekend. 
 
Bij een klacht bevindt het apparaat zich in de originele verpakking of in een 
geschikte verpakking (LET OP: risico op transportschade). 
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