
Bedieningshandleiding

Bedieningseenheid
HPC400

6 720 810 300-00.2O

EMS 2

6 
72

0 
82

2 
13

4 
(2

01
7/

10
)



2

Inhoudsopgave

HPC400 – 6 720 822 134 (2017/10)

Inhoudsopgave

1 Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies  . . .  3
1.1 Uitleg van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
1.2 Algemene veiligheidsinstructies  . . . . . . . . . . . . . .  3

2 Gegevens betreffende het product  . . . . . . . . . . . . . . .  5
2.1 Functionaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
2.2 Functie als regelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
2.3 Conformiteitsverklaring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
2.4 Bedrijf na stroomuitval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

3 Overzicht van de bedieningselementen en symbolen  6

4 Beknopt bedieningsvoorschrift  . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
4.1 CV-circuit voor de standaardweergave kiezen  . .  10
4.2 Bedrijfsmodus instellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
4.3 Kamertemperatuur veranderen  . . . . . . . . . . . . . .  11
4.4 Overige instellingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
4.5 Favorietenfuncties  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

5 Bediening van het hoofdmenu  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
5.1 Overzicht van de hoofdmenu’s . . . . . . . . . . . . . . .  16
5.2 Instellingen voor het automatische bedrijf van de 

verwarming aanpassen   . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.3 Instellingen van de warmwaterbereiding veranderen 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.4 Instellingen voor een verwarmd zwembad  . . . . .  26
5.5 Instellingen voor een extra toestel (bijverwarming) 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.6 vakantieprogramma instellen . . . . . . . . . . . . . . . .  27
5.7 Instellingen voor hybride systemen aanpassen  .  31
5.8 Smart Grid verhoging  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
5.9 Fotovoltaïsche verhoging  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
5.10Algemene instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33

6 Informatie betreffende de installatie oproepen  . . .  35

7 Instructies om energie te besparen  . . . . . . . . . . . . . .  40

8 Vaak gestelde vragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

9 Storingen verhelpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

9.1 "Gevoelde" storingen verhelpen . . . . . . . . . . . . . .  42
9.2 Oplossen getoonde storingen  . . . . . . . . . . . . . . .  43

10 Milieubescherming/recyclage  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

Vaktermen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46



3

Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies

HPC400 – 6 720 822 134 (2017/10)

1 Uitleg van de symbolen en veiligheidsin-
structies

1.1 Uitleg van de symbolen

Waarschuwing

De volgende signaalwoorden zijn vastgelegd en kunnen in dit 
document worden gebruikt:
• OPMERKING betekent dat materiële schade kan ontstaan.
• VOORZICHTIG betekent dat licht tot middelzwaar licha-

melijk letsel kan optreden.
• WAARSCHUWING betekent dat zwaar tot levensgevaarlijk 

lichamelijk letsel kan optreden.
• GEVAAR betekent dat zwaar tot levensgevaarlijk lichame-

lijk letsel zal optreden.

Belangrijke informatie

Aanvullende symbolen

1.2 Algemene veiligheidsinstructies
Deze bedieningshandleiding is bedoeld 
voor de eigenaar van de cv-installatie.
▶ Lees de installatie-instructies (warm-

tepomp, regelaar enzovoort) voor de 
bediening en bewaar deze zorgvuldig.

▶ Veiligheids- en waarschuwingsin-
structies in acht nemen.

Voorgeschreven gebruik
De warmtepomp mag alleen in gesloten 
warmwaterverwarmingssystemen voor 
privégebruik worden gebruikt.
Elk ander gebruik komt niet overeen met 
de voorschriften. Daaruit resulterende 
schade valt niet onder de aansprakelijk-
heid.
Veiligheid van huishoudelijke en 
soortgelijke elektrische apparaten
Ter voorkoming van gevaar door elektri-
sche apparatuur gelden conform EN 
60335-1 de volgende instructies:
“Deze ketel kan door kinderen vanaf 8 
jaar en ouder en door personen met ver-
minderde fysische, sensorische of men-
tale capaciteiten of gebrek aan ervaring 
en kennis worden gebruikt, wanneer 
deze onder toezicht staan of voor wat 
betreft het veilig gebruik van de ketel 
zijn geïnstrueerd en de daaruit resulte-
rende gevaren begrijpen. Kinderen mo-
gen niet met de ketel spelen. Reiniging 
en gebruikersonderhoud mogen niet 
door kinderen zonder toezicht worden 
uitgevoerd.”

Veiligheidsinstructies in de tekst worden 
aangegeven met een gevarendriehoek.
Het signaalwoord voor de waarschuwing 
geeft het soort en de ernst van de gevolgen 
aan indien de maatregelen ter voorkoming 
van het gevaar niet worden nageleefd.

Belangrijke informatie zonder gevaar voor 
mens of materialen wordt met het neven-
staande symbool gemarkeerd.

Symbool Betekenis
▶ Handeling
 Verwijzing naar een andere plaats in het docu-

ment
• Opsomming
– Opsomming (2e niveau)

Tabel 1  
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“Wanneer de netaansluitkabel wordt be-
schadigd, moet deze door de fabrikant 
of haar servicedienst of een gekwalifi-
ceerde persoon worden vervangen, om 
gevaar te vermijden.”
Inspectie en onderhoud
Ontbrekend of gebrekkig onderhoud, in-
spectie of onderhoud kan materiële 
schade en/of lichamelijk letsel tot zelfs 
levensgevaar veroorzaken.
▶ Laat de werkzaamheden alleen uit-

voeren door een erkend installateur.
▶ Gebreken direct laten oplossen.
▶ Laat de cv-installatie eenmaal per jaar 

door een installateur inspecteren en 
laat indien nodig de noodzakelijke on-
derhouds- en reinigingswerkzaamhe-
den uitvoeren.

▶ Warmtebron minimaal elke twee jaar 
laten reinigen.

▶ We raden aan om een contract af te 
sluiten voor een jaarlijkse inspectie en 
een behoefteafhankelijk onderhoud 
met een erkend installateur.

Aanpassingen en herstellingen
Verkeerde veranderingen aan de warm-
tepomp of andere delen van de cv-instal-

latie kunnen persoonlijk letsel en/of 
materiële schade tot gevolg hebben. 
▶ Laat de werkzaamheden alleen uit-

voeren door een erkend installateur.
▶ Verwijder nooit de mantel van de 

warmtepomp.
▶ Voer geen veranderingen uit aan de 

warmtepomp of andere delen van de 
cv-installatie.

Verbrandingslucht/kamerlucht
De lucht in de opstellingsruimte moet 
vrij zijn van ontbrandbare of chemisch 
agressieve stoffen.
▶ Gebruik of bewaar geen licht ontvlam-

bare of explosieve materialen in de 
nabijheid van de ketel (papier, benzi-
ne, verdunningen, verf, enz.).

▶ Gebruik of bewaar geen corrosieve 
stoffen in de nabijheid van de ketel 
(oplosmiddelen, lijm, chloorhouden-
de reinigingsmiddelen, enz.).

Schade door vorst
Wanneer de installatie niet in bedrijf is, 
kan deze bevriezen:
▶ Respecteer de instructies voor vorst-

beveiliging.
▶ Laat de installatie altijd ingeschakeld, 

vanwege extra functies zoals bijvoor-
beeld warmwaterbereiding of blok-
keerbescherming.

▶ Laat optredende storingen direct op-
lossen.
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Verbrandingsgevaar aan de tappun-
ten van het warm water
▶ Wanneer warmwatertemperaturen 

boven 60 °C zijn ingesteld of de ther-
mische desinfectie is ingeschakeld, 
moet een thermostatische meng-
kraan worden geïnstalleerd. Infor-
meer in geval van twijfel bij uw 
installateur.

2 Gegevens betreffende het product
De bedieningseenheid HPC400 maakt een eenvoudige bedie-
ning van de warmtepomp mogelijk.
Door het draaien van de keuzeknop kan de gewenste kamer-
temperatuur in de woning worden gewijzigd. De thermostaat-
kranen op de radiatoren of de kamerthermostaten van de 
vloerverwarming regelen tevens de kamertemperatuur. Als een 
kamerthermostaat in de referentieruimte aanwezig is, moeten 
de thermostaatkranen van deze ruimte door afsluitkranen wor-
den vervangen.
De geoptimaliseerde werking levert energiebesparing op. De 
verwarming of koeling wordt zo geregeld, dat een optimaal 
comfort bij minimaal energieverbruik kan worden bereikt.
De warmwaterbereiding kan comfortabel worden ingesteld en 
spaarzaam worden geregeld.

2.1 Functionaliteit
In deze handleiding wordt de maximale functionaliteit beschre-
ven. Op de betreffende plaatsen wordt naar de afhankelijkheid 
van de opbouw van de installatie verwezen. De instelbereiken 
en basisinstellingen zijn afhankelijk van de installatie ter plaat-
se en wijken daarom eventueel af van de specificaties in deze 
handleiding. De op het display getoonde teksten wijken, afhan-
kelijk van de softwareversie van de bedieningseenheid, eventu-
eel af van de teksten in deze handleiding.
De functionaliteit en daarmee de menustructuur van de bedie-
ningseenheid is afhankelijk van de opbouw van de installatie:
• Instellingen voor verschillende verwarmings- en koelcir-

cuits staan alleen ter beschikking wanneer twee of meer 
verwarmings- en koelcircuits zijn geïnstalleerd.

• Informatie over een solarinstallatie wordt alleen getoond, 
wanneer deze is geïnstalleerd.

• Bepaalde menupunten zijn landgebonden en worden alleen 
getoond als op de bedieningseenheid het land is ingesteld 
waarin de warmtepomp is geïnstalleerd.

Neem bij vragen contact op met een vakman.

2.2 Functie als regelaar
De bedieningseenheid kan maximaal vier verwarmings- en 
koelcircuits regelen. Voor elk cv-circuit kan in de bedienings-
eenheid de weersafhankelijke regeling of de weersafhankelijke 
regeling met beïnvloeding van de kamertemperatuur worden 
ingesteld.
De hoofdregeltypen voor de verwarming zijn:
• Weersafhankelijk:

– Regeling van de kamertemperatuur op basis van de bui-
tentemperatuur

– De bedieningseenheid stelt de aanvoertemperatuur in 
conform een vereenvoudigde of geoptimaliseerde 
stooklijn.

• Weersafhankelijk geregeld met invloed van de kamer-
temperatuur:
– Regeling van de kamertemperatuur afhankelijk van de 

buitentemperatuur en de gemeten kamertemperatuur. 
De afstandbediening beïnvloedt de aanvoertempera-
tuur op basis van de gemeten en de gewenste kamer-
temperatuur.

– De bedieningseenheid stelt de aanvoertemperatuur in 
conform een vereenvoudigde of geoptimaliseerde 
stooklijn.

2.3 Conformiteitsverklaring
Dit product voldoet qua constructie en werking 
aan de Europese richtlijnen evenals aan de bijko-
mende nationale vereisten. De conformiteit 

wordt aangetoond door het CE-kenmerk.
De conformiteitverklaring van het product kunt u aanvragen. 
Neem daarvoor contact op met het adres vermeld op de achter-
kant van deze handleiding.

Voor een weersafhankelijke regeling met in-
vloed van de kamertemperatuur geldt: 
Afsluitkranen in de referentieruimte (de ruimte 
waarin een afstandsbediening is geïnstalleerd) 
moeten volledig geopend zijn.

De bedieningseenheid HPC400 is in het appa-
raat ingebouwd en kan niet als afstandsbedie-
ning worden gebruikt. Vraag uw vakman naar 
beschikbare afstandsbedieningen.
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2.4 Bedrijf na stroomuitval
Bij een stroomuitval of fasen met uitgeschakelde warmtepro-
ducent gaan geen instellingen verloren. De bedieningseenheid 

neemt na terugkeer van de voedingsspanning het bedrijf weer 
op. Eventueel moeten de tijd en datum opnieuw worden inge-
steld. Andere instellingen zijn niet nodig.

3 Overzicht van de bedieningselementen en symbolen

Afb. 1  Bedieningselementen

[1] Fav-toets  – favorietenmenu openen
[2] extra warmwater-toets  – eenmalige aanvulling met warm 

water starten
[3] warmwatertoets  – Bedrijfsmodus voor warmwaterberei-

ding instellen
[4] menutoets  – Menu openen
[5] Infotoets  – aanvullende informatie weergeven
[6] Terug-toets  – terugkeren naar het vorige menupunt
[7] Keuzeknop

fav

info

menu

6 720 810 300-01.1O

5

6

7

4

2

3

1

Wanneer de verlichting van het display uit is, 
wordt door bedienen van een bedieningsele-
ment de betreffende bedieningsstap uitge-
voerd en de verlichting ingeschakeld. De 
eerste keer indrukken van de keuzeknop heeft 
echter alleen het inschakelen van de verlich-
ting tot gevolg. Indien geen bedieningselement 
wordt bediend, gaat de verlichting automa-
tisch uit.
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 afb.  1, pagina 6
Pos. Element Benaming Toelichting
1 fav-toets ▶ Indrukken, om het favorietenmenu (de favorietenfuncties voor cv-circuit 1) op te roe-

pen.
▶ Ingedrukt houden om het favorietenmenu individueel aan te passen ( hfdst. 4.5, 

pagina 14).
2 Extra warmwa-

ter-toets
▶ Indrukken om extra warm water te activeren of te deactiveren ( hoofdstuk  4.4, pa-

gina  12).

3 Warmwater-
toets

▶ Indrukken om de bedrijfsmodus voor warm water te selecteren ( hoofdstuk 4.4, 
pagina 12).

4 menu-toets ▶ Indrukken om het hoofdmenu te openen ( hfdst. 5, pagina 15).

5 Info-toets Wanneer een menu is geopend:
▶ Indrukken, om aanvullende informatie over de actuele keuze op te roepen.
Wanneer de standaardweergave actief is:
▶ Indrukken om het infomenu te openen ( hfdst. 6, pagina 35).

6 Terug-toets ▶ Indrukken om naar het bovenliggende menuniveau te gaan of een gewijzigde waarde 
te negeren.

Wanneer een benodigde service of een storing wordt getoond:
▶ Indrukken om tussen standaardweergave en storingsmelding te schakelen.
▶ Ingedrukt houden om vanaf een menu naar de standaardweergave te schakelen.

7 Keuzeknop ▶ Draaien om een instelwaarde (bijvoorbeeld temperatuur) te veranderen of tussen de 
menu's of menupunten te kiezen.

Wanneer de verlichting is uitgeschakeld:
▶ Indrukken om de verlichting in te schakelen.
Wanneer de verlichting is ingeschakeld:
▶ Indrukken om een geselecteerd menu of een menupunt te openen, een ingestelde 

waarde (bijvoorbeeld temperatuur) of een melding te bevestigen of om een popup-
venster te sluiten.

 Wanneer de standaardweergave actief is:
▶ Indrukken om het invoerveld voor de keuze van het cv-circuit in de standaardweerga-

ve te activeren (alleen bij installaties met minimaal twee cv-circuits,  hfdst. 4.1, 
pagina 10).

Tabel 2  Bedieningselementen

fav

menu

info
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Afb. 2  Voorbeeld voor de standaardweergave bij een installatie met meerdere cv-circuits

[1] Temperatuur
[2] Informatieregel
[3] Buitentemperatuur
[4] Tekstinformatie
[5] Toetsblokkering
[6] Informatiegrafiek
[7] Bedrijfsmodus

6 720 816 398-901.1O

6 

1 
3 

7 

2 

4 

5 

5 

 afb.  2, pagina 8
Pos. Symbool Benaming Toelichting
1   – Temperatuur • Weergave van de aanvoertemperatuur van de warmteproducent of

• de kamertemperatuur als een afstandsbediening voor het weergegeven cv-cir-
cuit is geïnstalleerd.

2   – Informatieregel Weergave van tijd, weekdag en datum.
3 Extra tempera-

tuurweergave
Weergave van een extra temperatuur: buitentemperatuur, temperatuur van de so-
larcollector of een warmwatersysteem (meer informatie  pagina 33).

4   – Tekstinformatie Bijv. de aanduiding van de actueel weergegeven temperatuur ( afbeelding 2, 
[1]). Wanneer een storing aanwezig is, wordt hier een melding getoond, tot de sto-
ring is opgelost.

5 Toetsblokkering Als de sleutel wordt weergegeven, is de toetsvergrendeling actief ( pagina 12, 
afbeelding 7).

Tabel 3  Symbolen bij standaardweergave
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6 Informatiegrafiek In dit deel worden informatiegrafieken getoond. Deze bieden informatie over wat 
op dit moment in de installatie actief is.
Warmwaterbereiding actief 

Thermische desinfectie (warm water) actief

Extra warmwater actief

Zwembad/zwembassin wordt verwarmd

Verwarming actief

Koeling actief

EVU - onderbrekening door energieleverancier

Extern schakelcontact gesloten (Remote)

Vakantiefunctie actief

Tijdprogramma - programma 1 of 2 voor verwarming actief

Functie voor intelligent net geactiveerd

Vloer drogen actief 

Elektrische bijverwarming actief

Power Guard actief

Extra toestel (extra verwarming) actief

Ontdooifunctie actief

Warmtepomp draait

Solarpomp draait

 afb.  2, pagina 8
Pos. Symbool Benaming Toelichting

Tabel 3  Symbolen bij standaardweergave
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4 Beknopt bedieningsvoorschrift
Een overzicht van de opbouw van het hoofdmenu en de positie 
van de afzonderlijke menupunten zijn op pagina  15 weergege-
ven.
De volgende beschrijvingen gaan steeds uit van de standaard-
weergave ( afb. 2, pagina 8).

4.1 CV-circuit voor de standaardweergave kiezen
In de standaardweergave worden altijd alleen de gegevens van 
één cv-circuit getoond. Wanneer twee of meer cv-circuits zijn 
geïnstalleerd, kan worden ingesteld op welk cv-circuit de stan-
daardweergave betrekking heeft.

4.2 Bedrijfsmodus instellen
De verklaring van de vaktermen “Bedrijfsmodus”, “Automa-
tisch bedrijf” en “Geoptimaliseerd bedrijf”, vindt u op 
pagina 46. Met de basisinstelling is het geoptimaliseerde be-
drijf actief. Bij deze bedrijfsmodus is geen sprake van een tijd-
programma. De thermostaatkranen of kamerthermostaten 
regelen elke kamer apart zodat de warmtetoevoer individueel 
gebeurt volgens de behoefte. Daardoor worden langere op-
warmfasen (bijvoorbeeld na verlaagd regime) voorkomen en is 
een efficiënte werking mogelijk.

7 Geoptim. Bedrijfsmodus
Programma 1 De verwarming volgt het in het betreffende cv-circuit actieve tijdprogramma. Ge-

wenste kamertemperaturen instellen, die aan de fases van het tijdprogramma bij-
voorbeeld met cv-bedrijf en verlaagd regime of koelbedrijf zijn toegekend.De 
verwarming wisselt op de ingestelde tijden tussen verwarmingsbedrijf en verlaagd 
regime.

Programma 2

Verwarming in getoond cv-circuit actief
Verlaagd regime in getoond cv-circuit actief

 afb.  2, pagina 8
Pos. Symbool Benaming Toelichting

Tabel 3  Symbolen bij standaardweergave

Bediening Resultaat
▶ Druk op de keuzetoets als de verlichting is ingeschakeld.

Nummer, bedrijfsmodus en eventueel naam van het momenteel gekozen cv-circuit 
worden in de onderste helft van het display weergegeven.

▶ Draai aan de keuzeknop om een cv-circuit te kiezen.
Alleen in de installatie aanwezige cv-circuits worden getoond.

▶ Druk de keuzeknop in of wacht enkele seconden.
De standaardweergave heeft betrekking op het gekozen cv-circuit.

Tabel 4  Beknopte bedieningshandleiding  – cv-circuit in de standaardweergave

6 720 816 398-902.1O
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4.3 Kamertemperatuur veranderen

Bediening Resultaat
Wanneer u het automatisch bedrijf wilt activeren (rekening houdend met het tijdprogramma)
▶ Druk op de menutoets om het hoofdmenu te openen.
▶ Druk op de keuzeknop, om het menu Verwarmen/koelen te openen.
▶ Druk op de keuzeknop, om het menu Bedrijfsmodus te openen.
▶ Wanneer twee of meer cv-circuits zijn geïnstalleerd, draaien aan keuzeknop om CV-

circuit 1, 2, 3 of 4 te markeren en drukt u op de keuzeknop.
▶ Draai aan de keuzeknop om Auto te markeren en druk op de keuzeknop.
▶ Druk op de Terug-toets en houd deze ingedrukt om naar de standaardweergave terug 

te keren.
Alle temperaturen van het momenteel geldige tijdprogramma voor verwarming wor-
den in de onderste helft van het display in een pop-upvenster getoond. De momenteel 
geldige temperatuur knippert. 
De bedieningseenheid regelt de kamertemperatuur afhankelijk van het actieve tijdpro-
gramma voor verwarming.

Als u het geoptimaliseerde bedrijf wilt activeren (zonder tijdprogramma, fabrieksinstelling)
▶ Druk op de menutoets om het hoofdmenu te openen.
▶ Druk op de keuzeknop om het menu Verwarmen/koelen te openen.
▶ Druk op de keuzeknop om het menu Bedrijfsmodus te openen.
▶ Wanneer twee of meer cv-circuits zijn geïnstalleerd, draait u aan de keuzeknop om CV-

circuit 1, 2, 3 of 4 te markeren en drukt u op de keuzeknop.
▶ Draai aan de keuzeknop om Geoptim. te markeren en druk op de keuzeknop.
▶ Druk op de Terug-toets en houd deze ingedrukt om naar de standaardweergave terug 

te keren.
De gewenste kamertemperatuur wordt in de onderste helft van het display in een pop-
upvenster getoond. De bedieningseenheid regelt de kamertemperatuur continu op de 
gewenste kamertemperatuur.

Tabel 5  Beknopte bedieningshandleiding  – Bedrijfsmodi activeren

Bediening Resultaat
Wanneer u het op deze dag te koud of te warm vindt: kamertemperatuur tijdelijk veranderen

Au
to

m
at

isc
h 

be
dr

ijf

Kamertemperatuur tot de volgende schakeltijd veranderen
▶ Keuzeknop draaien om de gewenste kamertemperatuur in te stellen.

De betreffende tijdsperiode wordt in het balkdiagram van het tijdprogramma grijs 
weergegeven.

▶ Wacht enkele seconden of druk de keuzeknop in.
De bedieningseenheid werkt met de gewijzigde instelling. De verandering geldt 
tot het volgende schakelpunt van het tijdprogramma voor verwarming is bereikt. 
Daarna gelden weer de instellingen van het tijdprogramma.

Temperatuurverandering ongedaan maken
▶ Draai aan de keuzeknop tot de betreffende tijdsperiode in het balkendiagram van 

het tijdprogramma weer zwart wordt weergegeven en druk de keuzeknop in.
De verandering is opgeheven.

Tabel 6  Beknopt bedieningsvoorschrift  – kamertemperatuur

6 720 816 398-903.1O

6 720 816 398-904.1O

6 720 816 398-905.1O
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4.4 Overige instellingen

Wanneer het constant te koud of te warm is: gewenste kamertemperatuur instellen

Ge
op

tim
al

ise
er

d 
be

dr
ijf

▶ Geoptimaliseerd bedrijf activeren ( hoofdstuk  4.2).
▶ Druk de keuzeknop in of wacht enkele seconden om het pop-upvenster te sluiten.
▶ Keuzeknop draaien om de gewenste kamertemperatuur in te stellen.
▶ Druk de keuzeknop in of wacht enkele seconden. De verandering in het pop-up-

venster bevestigen door op de keuzetoets te drukken (of annuleren door op de 
Terug-toets te drukken).
De momenteel geldige kamertemperatuur wordt in de onderste helft van het dis-
play in een pop-upvenster getoond.
De bedieningseenheid werkt met de gewijzigde instellingen.

Au
to

m
at

isc
h 

be
dr

ijf

▶ Druk op de menutoets om het hoofdmenu te openen.
▶ Druk op de keuzeknop om het menu Verwarmen/koelen te openen.
▶ Verdraai de keuzeknop, om het menu Temperatuurinstellingen  te markeren.
▶ Druk op de keuzeknop om het menu te openen.
▶ Wanneer twee of meer cv-circuits zijn geïnstalleerd, draait u aan de keuzeknop 

om CV-circuit 1, 2, 3 of 4 te markeren en drukt u op de keuzeknop.

▶ Keuzeknop draaien om Verwarmen, Sparen of Koelen te markeren.
▶ Druk de keuzeknop in.
▶ Verdraai de keuzeknop en druk deze in om de gewenste instelling te activeren 

voor bijvoorbeeld het verlaagd regime.
▶ Verdraai de keuzeknop en druk deze in om de temperatuur in te stellen. De gren-

zen van de instelwaarden voor de temperaturen zijn afhankelijk van de instelling 
voor de betreffende andere bedrijfsmodus. 
De bedieningseenheid werkt met de gewijzigde instellingen. De instellingen heb-
ben invloed op alle tijdprogramma's voor de verwarming (wanneer twee of meer 
cv-circuits zijn geïnstalleerd, alleen op het gekozen cv-circuit).

Bediening Resultaat
Wanneer u buiten de in het tijdprogramma ingestelde tijden warm water nodig hebt: Extra warmwater activeren (= direct warm-
waterfunctie).
▶ Druk de toets Extra warmwater in. 

De warmwaterbereiding wordt onmiddellijk actief met de ingestelde temperatuur en 
voor de ingestelde duur. Na enkele seconden wordt in de informatiegrafiek het sym-
bool voor extra warm water getoond (instellingen voor Extra warm water 
 hoofdstuk 5.3.3, pagina 24).

Om de functie Extra warmwater uit te schakelen voordat de ingestelde duur is verlopen:
▶ Druk de toets Extra warmwater nogmaals in.

Tabel 7  Beknopte bedieningshandleiding  – overige instellingen

Bediening Resultaat

Tabel 6  Beknopt bedieningsvoorschrift  – kamertemperatuur

6 720 816 398-906.1O

6 720 816 398-07.1O

6 720 816 398-08.1O

6 720 816 398-909.1O
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Als het warme water te koud of te warm is: Bedrijfsmodus voor warmwaterbereiding wijzigen
▶ Druk de toets Warmwater in.

De bedieningseenheid toont de keuzelijst voor de bedrijfsmodus van de warmwater-
bereiding (meer informatie  hoofdstuk  5.3.1, pagina 23).

▶ Verdraai de keuzeknop om de gewenste bedrijfsmodus te markeren.
▶ Druk de keuzeknop in.

De bedieningseenheid werkt met de gewijzigde instellingen. Uw vakman kan voor u de 
temperaturen instellen voor de bedrijfsmodi Warm water en Warmwater spaar.

Datum en tijd instellen
Wanneer de bedieningseenheid langere tijd zonder stroomvoorziening is, vraagt het dis-
play automatisch naar de invoer van datum en tijd en gaat deze daarna over in normaal be-
drijf.
▶ Stroomvoorziening herstellen.

De bedieningseenheid toont de instelling voor de datum.
▶ Verdraai de keuzeknop en druk deze in om dag, maand en jaar in te stellen.

Op het display is Verder gemarkeerd.

▶ Druk de keuzeknop in.
▶ Stel de tijd op dezelfde manier in als de datum.

Op het display is Verder gemarkeerd.
▶ Druk de keuzeknop in.

De bedieningseenheid werkt met de gewijzigde instellingen. Voor het opnieuw in be-
drijf nemen van de bedieningseenheid zijn geen verdere instellingen nodig.

Wanneer u wilt voorkomen dat de instellingen van de bedieningseenheid per ongeluk worden veranderd: 
toetsblokkering in- of uitschakelen (kinderslot,  pagina 46)
▶ Warmwatertoets en keuzeknop enkele seconden ingedrukt houden om de toetsblok-

kering in of uit te schakelen.
Wanneer de toetsblokkering actief is, wordt in het display het sleutelsymbool getoond 
( afb. 2 [5], pagina 8).

Wanneer u de taal van de getoonde displayteksten wilt wijzigen: taal instellen
▶ Druk op de menutoets om het hoofdmenu te openen.
▶ Verdraai de keuzeknop om Instellingen te markeren.
▶ Druk op de keuzeknop om het menu Instellingen te openen.
▶ Druk de keuzeknop in.
▶ Verdraai de keuzeknop om een taal te kiezen.
▶ Druk de keuzeknop in.

De bedieningseenheid werkt met de gewijzigde instellingen.

Bediening Resultaat

Tabel 7  Beknopte bedieningshandleiding  – overige instellingen

6 720 816 398-10.1O

6 720 816 398-11.1O

6 720 816 398-12.1O

6 720 816 398-13.1O
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4.5 Favorietenfuncties
Via de fav-toets hebt u direct toegang tot veel gebruikte func-
ties voor cv-circuit 1. De eerste bediening van de fav-toets 
opent het menu voor configuratie van het favorietenmenu. 
Daar kunt u uw persoonlijke favorieten opnemen en eventueel 
later het favorietenmenu nog beter op uw behoeften aanpas-
sen.

De werking van de fav-toets is onafhankelijk van het in de stan-
daardweergave getoonde cv-circuit. Via het favorietenmenu 
gewijzigde instellingen, zijn altijd alleen aan cv-circuit 1 gerela-
teerd.

Wanneer uw dag-/nachtritme verandert (bijvoorbeeld bij ploegendienst): tijdprogramma aanpassen
In het menu Verwarmen/koelen  > Klokprogramma kan het tijdprogramma met enkele 
eenvoudige stappen individueel aan verschillende leefgewoontes en -omstandigheden 
worden aangepast. ( hfdst. 5.2.2, pagina 17).

Bediening Resultaat

Tabel 7  Beknopte bedieningshandleiding  – overige instellingen

6 720 816 398-914.1O

Bediening Resultaat
Wanneer u een favorietenfunctie wilt benaderen: Favorietenmenu openen
▶ Druk op de fav-toets om het favorietenmenu te openen.
▶ Verdraai de keuzeknop en druk deze in om een favorietenfunctie te kiezen.
▶ Instellingen wijzigen (bediening als bij instellen in het hoofdmenu).
Wanneer u de lijst met favorieten aan uw behoeften wilt aanpassen: Favorietenmenu aanpassen
▶ Druk op de fav-toets en houdt deze ingedrukt tot het menu voor de configuratie van het 

favorietenmenu wordt getoond.
▶ Verdraai de keuzeknop en druk deze in om een functie te kiezen (Ja) of om de keuze 

op te heffen (Nee).
De veranderingen zijn direct van kracht.

▶ Druk op de Terug-toets om het menu te sluiten.

Tabel 8  Beknopte bedieningshandleiding  – favorietenfunctie

6 720 816 398-15.1O
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5 Bediening van het hoofdmenu

Afb. 3  Menustructuur van het hoofdmenu

1) Niet beschikbaar als Zweden of Finland als land is inge-
steld (alleen voor de vakman).

Hoofdmenu

  Verwarmen/koelen Extra warm water  Vakantie

Bedrijfsmodus Nu starten    Hybridesysteem

Temperatuurinstellingen Nu uitschakelen Energieprijsverhouding

Verw. Temperatuur    Smart Grid

Sparen Duur Verw.

Koelen Thermische desinfectie Keuzeverhoging

Klokprogramma Start Dwangmatige verhoging

Klokprogramma activeren Nu starten Warmwater

Mijn klokprogramma 1 Nu uitschakelen Keuzeverhoging

Programma terugzetten Temperatuur Fotovoltaica installatie

Mijn klokprogramma 2 Weekdag Verhoging verwarmen

Programma terugzetten Tijd Verhoging warm water

CV-circuit hernoemen Maximale duur    Instellingen

Klokprogramma hernoemen Warmwater-wisselbedrijf Taal

Zomer/winter-omschakeling Warmwater-wisselbedrijf Tijdformaat

Verwarmen/koelen Warmwatervoorrang voor Tijd

CV-bedrijf af CV-voorrang voor Datumformaat

Koelbedrijf af Circulatie 1) Datum

Warmwater-wisselbedrijf Bedrijfsmodus Auto zomer/wintertijd

Warmwater-wisselbedrijf Inschakelfrequentie Displaycontrast

Warmwatervoorrang voor Mijn circulatieklokprogramma Sensorinreg. ruimtetemp.

CV-voorrang voor  Zwemb. Tijdcorrectie

Voorrang CV-circuit 1 Zwembadverw. insch. Standaard weergave

  Warmwater Zwembad temperatuur Internet-wachtwoord

Bedrijfsmodus Bijverw. zwemb.toelaten Reset

Klokprogramma   Toestel

Mijn warmwaterklokprogramma Klokprogramma bijverwar-

Programma terugzetten Klogprogr. bijverw. aan  

Mijn klokprogramma

Klokpr. terugzetten

Klokprogr. min buitent.

Stil bedrijf

Stil bedrijf

Min. buitentemperatuur

6 720 816 398-101.1O
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5.1 Overzicht van de hoofdmenu’s
Wanneer twee of meer verwarmings- en koelcircuits in de in-
stallatie zijn geïnstalleerd, is in vele menu's een extra keuze no-
dig:

▶ Verdraai de keuzeknop om te kiezen voor welk cv-circuit de 
instellingen worden veranderd.

▶ Druk op de keuzeknop om het menu weer te geven.

Menu Doel van het menu Pagina
 Verwarmen/koelen Bedrijfsmodus, kamertemperaturen en tijdprogramma voor de verwarming con-

stant wijzigen.
 17

Bedrijfsmodus Bedrijfsmodus van de verwarming kiezen, op tijdprogramma of geoptimaliseerd.  6
Temperatuurinstellingen Gewenste kamertemperaturen instellen, die zijn toegewezen aan de fasen van het 

tijdprogramma, bijvoorbeeld met cv-bedrijf en verlaagd regime of koelbedrijf.
 17

Klokprogramma Tussen cv-bedrijf en verlaagd regime op vastgestelde tijdstippen en weekdagen om-
schakelen (automatisch bedrijf). Voor warm water en circulatie zijn afzonderlijke 
tijdprogramma's mogelijk. Cv-circuits en tijdprogramma's worden in dit menu her-
noemd.

 17

Zomer/winter-omschake-
ling

Automatisch omschakelen tussen zomerbedrijf (verwarming uit of koelen), winter-
bedrijf (verwarming aan) of automatisch bedrijf (gedeeltelijk afhankelijk van de bui-
tentemperatuur).

 22

WW-wisselmodus Als het warmwater-wisselbedrijf geactiveerd is, wordt de door de warmtepomp op-
gewekte warmte afwisselend voor verwarming en voor warmwaterbereiding ge-
bruikt.

 22

Voorrang CV-circuit 1 Cv-circuit 1 geeft het gedrag van de installatie weer. Als geen warmteaanvraag voor 
cv-circuit 1 aanwezig is, wordt evenmin warmtetoevoer aan andere cv-circuits toe-
gevoerd.

 22

 Warm water Watertemperaturen en tijdprogramma voor de warmwaterbereiding permanent ver-
anderen.

 23

Bedrijfsmodus Bedrijfsmodus van de warmwaterbereiding kiezen, bijvoorbeeld op tijdprogramma 
of altijd aan.

 23

Klokprogramma Omschakelen tussen de bedrijfsmodi warm water, gereduceerde warmwaterberei-
ding en geen warmwaterbereiding op vastgelegde tijdstippen en weekdagen (auto-
matisch bedrijf).

 23

Extra warm water Temperatuur en duur van de aanvullende warmwaterfunctie wijzigen.  24
Thermische desinfectie Warm water voor het doden van ziekteverwekkers opwarmen.  24
WW-wisselmodus Als het warmwater-wisselbedrijf geactiveerd is, wordt de door de warmtepomp op-

gewekte warmte afwisselend voor verwarming en voor warmwaterbereiding ge-
bruikt.

 25

Circulatie1) Instellen van het tijdprogramma voor de warmwatercirculatie, zodat warm water 
zonder tijdvertraging aan de tappunten ter beschikking is.

 25

 Zwemb. Instellingen voor het bedrijf van een verwarmd zwembad/zwembassin.  26
Tabel 9  Overzicht van de hoofdmenu’s
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5.2 Instellingen voor het automatische bedrijf 
van de verwarming aanpassen

Menu: Verwarmen/koelen
In de basisinstelling is voor elk cv-circuit het geoptimaliseerde 
bedrijf (zonder tijdprogramma) actief. Indien nodig kan de ge-
bruiker de instelling wijzigen en het tijdgebonden automatische 
bedrijf kiezen. Voor het koelen kan een constante waarde voor 
de kamertemperatuur worden ingevoerd.

Cv-circuit 1 ... 4
Wanneer meerdere cv-circuits zijn geïnstalleerd en geconfigu-
reerd, worden de instellingen voor cv-circuit 1 ... 4 net zoals bij 
installaties met één cv-circuit veranderd. Deze veranderingen 
gelden echter alleen voor het geselecteerde cv-circuit. Door 
het toekennen van eenduidige namen voor de cv-circuits wordt 
de juiste keuze aanmerkelijk vergemakkelijkt.

5.2.1 Temperatuurinstellingen voor de verwarming
In dit menu zijn de temperaturen voor de verschillende bedrijfs-
modi instelbaar. De invloed van de temperaturen op de rege-
ling is afhankelijk of de bedieningseenheid in automatisch 
bedrijf of in geoptimaliseerd bedrijf actief is.
Menu: Temperatuurinstellingen

5.2.2 Klokprogramma voor het automatisch bedrijf van 
de verwarming aanpassen

Het tijdprogramma voor de verwarming is alleen actief als het 
automatische bedrijf actief is ( hoofdstuk 4.2, pagina 10).
Om voor meerdere weekdagen dezelfde schakeltijden in te 
stellen:
▶ Schakeltijden voor een groep van dagen instellen, bijvoor-

beeld 
Ma-Zo of Ma-Vr.

 Toestel Instellingen voor het bedrijf van een bijverwarming (elektrisch/gas/olie/vaste 
brandstof).

 26

Klokprogramma bijver-
warming

Het tijdprogramma voor de bijverwarming geeft aan in welke periodes extra warmte 
kan worden opgewekt met de bijverwarming.

 26

 Vakantie Instellingen voor het bedrijf van de installatie bij langere afwezigheid (vakantiepro-
gramma).

 27

 Hybridesysteem Energieprijsverhouding instellen.  31
Smart Grid Energie uit het “Smart grid” voor verwarming of warmwaterbereiding gebruiken.  32

Verwarmen Temperatuurinstelling voor verplichte of gekozen verhoging  32
Warm water Gekozen verhoging in- en uitschakelen  32

Fotovoltaïsche installa-
tie

Door de fotovoltaïsche installatie opgewekte energie voor verwarming of warmwa-
terbereiding gebruiken.

 32

 Instellingen Algemene instellingen wijzigen zoals tijd, datum, displaycontrast enz. of door de 
vakman ingevoerde instellingen herstellen.

 33

Stil bedrijf Instellingen voor het beperken van de geluidsafgifte van de warmtepomp  34

1) Niet beschikbaar als Zweden of Finland als land is ingesteld (alleen voor de vakman).

Menu Doel van het menu Pagina

Tabel 9  Overzicht van de hoofdmenu’s

Menupunt Omschrijving
Verwarmen Als het automatische bedrijf actief is, 

wordt de kamertemperatuur in de perio-
den met de bedrijfsmodus Verwarmen 
op de hier ingestelde waarde geregeld.

Sparen Als het automatische bedrijf actief is en 
hier een temperatuur wordt ingesteld, 
wordt de kamertemperatuur in de perio-
den met de bedrijfsmodus Sparen op de 
hier ingestelde waarde geregeld. Als de 
verwarming hier is uitgeschakeld, wordt 
in deze perioden niet verwarmd.

Koelen Als een verwarmings- en koelcircuit is ge-
installeerd, wordt bij de bedrijfsmodus 
Koelen de kamertemperatuur op de hier 
ingestelde waarde geregeld.

Tabel 10  Temperatuurinstellingen voor verwarming
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▶ Tijdprogramma voor de afzonderlijke afwijkende weekda-
gen onder Maandag ... Zondag aanpassen (gedetailleerde 
beschrijving  tab. 13, pagina 19).

Menu: Klokprogramma

Het tijdprogramma zorgt voor de automatische omschakeling 
tussen de bedrijfsmodi op de vastgelegde schakeltijden. De be-
dieningseenheid heeft voor ieder cv-circuit twee tijdprogram-
ma's. Er kunnen twee schakeltijden per dag met telkens een 
bedrijfsmodus worden geprogrammeerd. Met de basisinstel-
ling van de tijdprogramma's wordt 's nachts minder verwarmd. 
In het geoptimaliseerde bedrijf werkt de verwarming overdag 
en 's nachts het efficiëntst.
Wanneer de instellingen, temperaturen of schakeltijden van 
het tijdprogramma niet aan uw behoeften voldoen, kunt u de in-
stellingen aanpassen. Wanneer 's nachts niet moet worden ver-

warmd, neem dan contact op met uw installateur. Hij heeft 
extra mogelijkheden om het verlaagde regime in te stellen.
De volgende tabel laat zien hoe u een tijdprogramma voor ver-
warming activeert en kiest.

Menupunt Omschrijving
Klokprogramma 
activeren

Met het activeren van het automatisch be-
drijf volgt de regeling van de kamertempe-
ratuur het hier gekozen tijdprogramma 
(Mijn klokprogramma 1 of Mijn klokpro-
gramma 2).

Mijn klokpro-
gramma 1

Voor iedere dag of voor iedere groep van 
dagen kunnen 2 schakeltijden worden in-
gesteld. Aan iedere schakeltijd kan een 
van beide bedrijfsmodi in automatisch be-
drijf worden toegekend. De minimale duur 
van een tijdsperiode tussen twee schakel-
tijden is 15 minuten.

Programma te-
rugzetten

Hier kan Mijn klokprogramma 1 op de 
basisinstelling worden teruggezet.

Mijn klokpro-
gramma 2

 Mijn klokprogramma 1

Programma te-
rugzetten

Hier kan Mijn klokprogramma 2 op de 
basisinstelling worden teruggezet.

CV-circuit her-
noemen

De naam van het gekozen cv-circuit kan 
hier worden aangepast (alleen beschik-
baar, wanneer meerdere cv-circuits zijn 
geïnstalleerd). Dit helpt bij de keuze van 
het juiste cv-circuit, bijvoorbeeld “vloer-
verwarming” of “bovenwoning”. De na-
men zijn vooringesteld met CV-circuit 1 
... 4 ( tab. 14, pagina 20).

Klokprogramma 
hernoemen

De namen van de tijdprogramma's kunnen 
op dezelfde manier worden veranderd als 
de namen van de cv-circuits. Dit helpt bij 
de keuze van het juiste tijdprogramma bij-
voorbeeld “Familie” of “Nachtploeg”.

Tabel 11  Instellingen van het tijdprogramma voor verwarmen
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De volgende tabel laat zien hoe u een tijdprogramma voor verwarming aanpast.

Bediening Resultaat
Actief tijdprogramma voor verwarming kiezen
▶ Druk de menutoets in wanneer de standaardweergave actief is om het hoofdmenu te 

openen.
▶ Druk op de keuzeknop om het menu Verwarmen/koelen te openen.
▶ Verdraai de keuzeknop om Klokprogramma te markeren.
▶ Druk op de keuzeknop om het menu Klokprogramma te openen.

Klokprogramma activeren is gemarkeerd. Afhankelijk van de geplaatste installatie is 
eventueel de keuze van een cv-circuit nodig.

▶ Druk de keuzeknop in.
▶ Verdraai de keuzeknop om Mijn klokprogramma 1 of 2 te markeren en druk op de 

keuzeknop.
De bedieningseenheid werkt in automatisch bedrijf met het gekozen tijdprogramma 
(wanneer twee of meer cv-circuits zijn geïnstalleerd, alleen in het geselecteerde cv-cir-
cuit).

Tabel 12  Tijdprogramma voor verwarmen activeren en kiezen

Bediening Resultaat
Menu voor aanpassing van een tijdprogramma voor verwarmen openen
▶ Druk de menutoets in wanneer de standaardweergave actief is om het hoofdmenu te 

openen.
▶ Druk op de keuzeknop om het menu Verwarmen/koelen te openen.
▶ Verdraai de keuzeknop om Klokprogramma te markeren.
▶ Druk op de keuzeknop om het menu Klokprogramma te openen.
▶ Verdraai de keuzeknop om Mijn klokprogramma 1 of 2 te markeren.

Afhankelijk van de geplaatste installatie is eventueel de keuze van een cv-circuit nodig.

▶ Druk de keuzeknop in.
▶ Druk opnieuw op de keuzeknop om het invoerveld voor de weekdag of de groep van 

dagen te activeren.
▶ Verdraai de keuzeknop om een weekdag of een groep van dagen te kiezen en druk op 

de keuzeknop.
De veranderingen in dit menu hebben alleen betrekking op de gekozen weekdag of op 
de gekozen groep van dagen.

Schakeltijd verschuiven
▶ Menu voor aanpassing van een tijdprogramma voor verwarmen openen.
▶ Verdraai de keuzeknop om een schakeltijd te markeren.
▶ Keuzeknop indrukken om het invoerveld voor de schakeltijd te activeren.
▶ Verdraai de keuzeknop om de schakeltijd te veranderen.

De gewijzigde tijdsperiode wordt in het balkdiagram van het tijdprogramma grijs weer-
gegeven.

▶ Druk de keuzeknop in.
De bedieningseenheid werkt met de gewijzigde instellingen.

Tabel 13  Tijdprogramma voor verwarming individueel aanpassen

6 720 807 326-22.1O

6 720 807 326-23.1O

6 720 807 326-24.1O

6 720 816 398-919.1O

6 720 816 398-920.1O
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De volgende tabel toont hoe u bijvoorbeeld circuitnamen wijzigt.

Temperatuur voor een tijdsperiode instellen
▶ Menu voor aanpassing van een tijdprogramma voor verwarmen openen 

( pagina 19).
▶ Verdraai de keuzeknop om de bedrijfsmodus van een tijdsperiode te markeren.
▶ Keuzeknop indrukken om het invoerveld voor de bedrijfsmodus te activeren.
▶ Verdraai de keuzeknop om een bedrijfsmodus te kiezen (verwarmen of sparen).

De gewijzigde tijdsperiode wordt in het balkdiagram van het tijdprogramma grijs weer-
gegeven.

▶ Druk de keuzeknop in.
De bedieningseenheid werkt met de gewijzigde instellingen.

Tijdprogramma kopiëren (bijvoorbeeld: tijdprogramma van donderdag overnemen voor maandag en dinsdag)
▶ Menu voor aanpassing van een tijdprogramma voor verwarming openen 

( pagina 19) en de weekdag die moet worden gekopieerd, kiezen, bijvoorbeeld 
donderdag.

▶ Verdraai de keuzeknop om Kopiëren te markeren.

▶ Druk de keuzeknop in.
In het display wordt een keuzelijst getoond, voor welke weekdagen het tijdprogramma 
met de gekozen weekdag wordt overschreven.

▶ Verdraai de keuzeknop en druk deze in om de weekdag te kiezen, bijvoorbeeld maan-
dag en dinsdag.

▶ Draai aan de keuzeknop om Kopiëren te markeren en druk op de keuzeknop.
▶ In een pop-upvenster wordt getoond welk tijdprogramma werd gekopieerd.
▶ Druk op de keuzeknop om het pop-upvenster te sluiten.

De bedieningseenheid werkt met de gewijzigde instellingen.

Bediening Resultaat
Menu voor het hernoemen van een cv-circuit (of de tijdprogramma's) oproepen
▶ Druk de menutoets in wanneer de standaardweergave actief is om het hoofdmenu te 

openen.
▶ Druk op de keuzeknop om het menu Verwarmen/koelen te openen.
▶ Verdraai de keuzeknop om Klokprogramma te markeren.
▶ Druk op de keuzeknop om het menu Klokprogramma te openen.
▶ Verdraai de keuzeknop, om CV-circuit hernoemen (alleen beschikbaar, indien meer-

dere cv-circuits zijn geïnstalleerd) of Klokprogramma hernoemen te markeren.
▶ Druk de keuzeknop in.

De knipperende cursor geeft de positie aan waar de invoer begint. De namen van de 
cv-cicuits en tijdprogramma's zijn met standaardnamen vooringesteld.

Tabel 14  Cv-circuit hernoemen 

Bediening Resultaat

Tabel 13  Tijdprogramma voor verwarming individueel aanpassen

6 720 816 398-921.1O

6 720 816 398-922.1O

6 720 816 398-23.1O

6 720 816 398-24.1O
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Tekens invoeren en invoegen
▶ Verdraai de keuzeknop om de cursor op de positie te plaatsen waar een teken moet 

worden ingevoerd.
▶ Druk op de keuzeknop om het invoerveld rechts van de cursor te activeren.
▶ Verdraai de keuzeknop om een teken te kiezen.
▶ Druk op de keuzeknop om het gekozen teken in te voeren.

Het gekozen teken wordt ingevoerd. Het invoerveld voor de volgende positie in de 
tekst is actief.

▶ Verdraai de keuzeknop en druk deze in om aanvullende tekens in te voeren.
▶ Druk op de terug-toets om de invoer te beëindigen.

De cursor knippert rechts van het ingevoerde teken. De bedieningseenheid werkt met 
de gewijzigde instellingen.

Teken wissen/benaming volledig wissen
▶ Verdraai de keuzeknop om de cursor achter de te wissen letter te plaatsen.
▶ Druk op de keuzeknop om het invoerveld rechts van de cursor te activeren.
▶ Verdraai de keuzeknop tot <C wordt getoond.
▶ Druk op de keuzeknop om het teken links van het actieve invoerveld te wissen (<C blijft 

actief).
▶ Druk opnieuw op de keuzeknop om overige tekens te wissen of druk op de terug-toets 

om de procedure te beëindigen.
De cursor knippert op de plaats waar het teken <C het laatst stond.

▶ Druk op de terug-toets om de invoer te verlagen en de ingevoerde namen te gebruiken.

Bediening Resultaat

Tabel 14  Cv-circuit hernoemen 

6 720 816 398-25.1O

6 720 807 326-35.1O
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5.2.3 Schakeldrempelwaarde voor zomer-/winterom-
schakeling instellen

De warmwaterbereiding is onafhankelijk van de zomer/winter-
omschakeling.

Menu: Zomer/winter-omschakeling

5.2.4 Instellingen voor warmwater-wisselbedrijf
Bij warmwater-wisselbedrijf zijn warmwater en verwarming in 
evenwicht en wisselen ze tijdgestuurd af. Aan een warmtevraag 
van de verwarming wordt geen gehoor gegeven zolang de 
warmwaterbereiding actief is en omgekeerd.
Als het warmwater-wisselbedrijf niet actief is, heeft de warm-
waterbereiding voorrang en onderbreekt eventueel de warmte-
aanvraag van de verwarming.
Menu: WW-wisselmodus

5.2.5 Instelling voorrang cv-circuit 1
Met dit menupunt kunt u via cv-circuit 1 de andere cv-circuits 
beperken.
Als Voorrang CV-circuit 1 is ingeschakeld, is cv-circuit 1 het 
leidende cv-circuit. Alleen als voor cv-circuit 1 een warmte-
vraag aanwezig is, worden warmtevragen van andere cv-cir-
cuits eveneens bediend. Daarbij begrenst de voor cv-circuit 1 
gevraagde aanvoertemperatuur de aanvoertemperatuur van de 
andere cv-circuits.
Een voorbeeld:
• Cv-circuit 1 vraagt 50 °C.
• Cv-circuit 2 vraagt 55 °C, ontvangt echter maximaal 50 °C 

(overeenkomstig cv-circuit 1).
• Cv-circuit 3 vraagt 45 °C en ontvangt 45 °C (geen begren-

zing door cv-circuit 1).

OPMERKING: Schade aan de installatie!
▶ Wanneer vorstgevaar bestaat, niet naar 

zomerbedrijf omschakelen.

De zomer-/winteromschakeling is alleen actief 
als Verwarmen/koelen  > Automatisch be-
drijf is ingesteld.

Menupunt Omschrijving
Verwar-
men/koe-
len

• Constant zomer (= UIT): de warmtepomp 
wordt noch voor verwarming noch voor koe-
ling gebruikt.

• Automatisch bedrijf: afhankelijk van de 
buitentemperatuur wordt het verwarmings- 
of koelbedrijf actief. Als de buitentempera-
tuur tussen de beide grenswaarden ligt, is 
de installatie in onbelaste toestand.

• Continu verwarmen: het koelbedrijf wordt 
nooit geactiveerd en de installatie is nooit in 
onbelaste toestand.

• Continu koelen: het cv-bedrijf wordt nooit 
geactiveerd en de installatie is nooit in on-
belaste toestand.

CV-bedrijf 
af1)

1) Alleen beschikbaar wanneer in het betreffende cv-circuit 
de weersafhankelijke zomer/winter-omschakeling actief is.

Wanneer de gedempte buitentemperatuur2) de 
hier ingestelde temperatuurdrempel onder-
schrijdt, wordt de verwarming uitgeschakeld.
Wanneer de gedempte buitentemperatuur de 
hier ingestelde temperatuurdrempel met 1 °C 
onderschrijdt, wordt de verwarming ingescha-
keld. Bij installaties met meerdere cv-circuits 
heeft deze instelling betrekking op het betref-
fende cv-circuit.

2) Bij de gedempte buitentemperatuur zijn veranderingen van 
de gemeten buitentemperatuur vertraagd en variaties ge-
reduceerd.

Koelbe-
drijf af1)

Als de buitentemperatuur de hier ingestelde 
temperatuur overschrijdt, wordt gekoeld.

Tabel 15  Instellingen voor de zomer-/winteromschakeling

Menupunt Omschrijving
WW-wissel-
modus aan

Bij gelijktijdige warmtevraag wordt conform 
de onder Warmwatervoorrang voor en CV-
voorrang voor ingestelde tijden omgescha-
keld tussen warmwaterbereiding en cv-be-
drijf.

Warmwater-
voorrang 
voor

Duur van de warmwaterbereiding bij WW-
wisselmodus aan.

CV-voorrang 
voor

Duur van het cv-bedrijf bij WW-wisselmodus 
aan

Tabel 16  Instellingen voor het warmwater-wisselbedrijf
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5.3 Instellingen van de warmwaterbereiding ver-
anderen

Menu: Warm water
deze instellingen zijn alleen beschikbaar, wanneer in de instal-
latie een warmwatersysteem is geïnstalleerd. Daarbij kan het 
water in een boiler worden opgewarmd.

Af fabriek is voor de warmwaterbereiding een eigen tijdpro-
gramma ingesteld. Als alternatief vindt de warmwaterbereiding 
continu plaats ( hoofdstuk 5.3.2, pagina 23).

5.3.1 Bedrijfsmodus voor warmwaterbereiding instellen
In de basisinstelling vindt de warmwaterbereiding plaats vol-
gens een eigen tijdprogramma.
• Wanneer Eigen klokprogramma is ingesteld, is dagelijks 

vanaf 05:00 uur (zaterdag en zondag vanaf 07:00 uur) tot 
23:00 de bedrijfsmodus Warm water actief (basisinstel-
ling van het tijdprogramma).

Menu: Bedrijfsmodus

5.3.2 Tijdprogramma voor warmwaterbereiding instellen
In dit menu kan het tijdprogramma voor de warmwaterberei-
ding worden aangepast.
Menu: Klokprogramma

De volgende tabel toont hoe u de instellingen voor warmwaterbereiding aanpast.

WAARSCHUWING: Gevaar voor verbranding! 
Wanneer de temperatuur voor extra warm wa-
ter op meer dan 60 °C is ingesteld of de ther-
mische desinfectie ter voorkoming van 
legionella is geactiveerd, wordt het warm wa-
ter eenmalig tot meer dan 60 °C of 65 °C ver-
warmd. De op de fabriek ingestelde 
warmwatertemperatuur is afhankelijk van de 
geïnstalleerde warmtepomp. Bij hogere instel-
ling bestaat verbrandingsgevaar aan de warm-
watertappunten.
▶ Controleer of een thermostatische warm-

watermengkraan is geïnstalleerd. Infor-
meer in geval van twijfel bij uw installateur.

Menupunt Omschrijving
Bedrijfsmo-
dus

• De warmwaterbereiding kan aan het tijd-
programma voor verwarmen worden ge-
koppeld (Als klokprogramma cv-
circuit).

• Met Eigen klokprogramma kan voor de 
warmwaterbereiding een tijdprogramma 
worden ingesteld, dat onafhankelijk van 
het tijdprogramma voor verwarming 
werkt.

• Wanneer Altijd aan - warmwater spaar 
of Altijd aan - warmwater is ingesteld, is 
de warmwaterbereiding doorlopend ac-
tief. De installateur kan voor u de tempe-
raturen instellen voor de bedrijfsmodi 
Warm water en Warmwater spaar (la-
gere warmwatertemperatuur dan bij de 
bedrijfsmodus Warm water).

• Bij deactivering volgt geen warmwaterbe-
reiding/warm houden.

Tabel 17  Bedrijfsmodus voor warmwaterbereiding

Menupunt Omschrijving
Mijn warmwater-
klokprogramma

Voor iedere dag of voor iedere groep 
van dagen kunnen 6 schakeltijden wor-
den ingesteld. Aan iedere schakeltijd 
kan een van de maximaal drie bedrijfs-
modi in automatisch bedrijf worden toe-
gekend. De minimale duur van een 
tijdsperiode tussen twee schakeltijden 
is 15 minuten.

Programma terug-
zetten

Het tijdprogramma van het warmwater-
systeem wordt met dit menupunt naar 
de basisinstelling teruggezet.

Tabel 18  Instellingen van het tijdprogramma voor warm water
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5.3.3 Extra warmwaterbereiding
Stel in dit menu in hoe de warmwaterbereiding werkt als de 
functie extra warmwater wordt ingeschakeld.
Menu: Extra warm water

5.3.4 Thermische desinfectie
De boilerinhoud koelt na de thermische desinfectie langzaam af 
naar de ingestelde warmwatertemperatuur. Het afkoelen ver-
loopt overwegend via thermische verliezen. Daarom kan de 
warmwatertemperatuur kortstondig hoger zijn dan de ingestel-
de temperatuur.

Door de thermische desinfectie wordt de hygiënisch veilige wa-
terkwaliteit gewaarborgd. Daarvoor wordt het warm water re-
gelmatig op de ingestelde temperatuur verwarmd. Daardoor 
worden bijvoorbeeld ook legionella gedood. In dit menu wordt 
de thermische desinfectie geconfigureerd.
Menu: Thermische desinfectie

Bediening Resultaat
Tijdprogramma voor warmwaterbereiding kiezen en instellen
▶ Druk op de warmwater-toets wanneer de standaardweergave actief is.
▶ Verdraai de keuzeknop om het menupunt Eigen klokprogramma te markeren en druk 

op de keuzeknop.
Het tijdprogramma voor warm water is geactiveerd. De schakeltijden kunnen in het 
menu Warm water  > Klokprogramma  > Mijn warmwaterklokprogramma individu-
eel worden ingesteld (bediening zoals in hfdst. 5.2.2 vanaf pagina 17). In de tijdspe-
rioden gelden telkens de voor de bedrijfsmodi ingestelde warmwatertemperaturen.

Doorlopende warmwaterbereiding activeren
▶ Druk op de warmwater-toets wanneer de standaardweergave actief is.
▶ Verdraai de keuzeknop om Altijd aan - warmwater spaar of Altijd aan - warmwater 

te markeren.
▶ Druk de keuzeknop in.

De warmwaterbereiding is continu actief.
Altijd aan - warmwater heeft, vergeleken met Altijd aan - warmwater spaar, een ho-
ger energieverbruik en een hoger geluidsniveau.

Tabel 19  Instellingen voor de warmwaterbereiding aanpassen

6 720 816 398-927.1O

6 720 816 398-28.1O

Menupunt Omschrijving
Nu starten / 
Nu uitschake-
len

Met deze menupunt kunt u de functie extra 
warmwater starten en stoppen. De functie is 
dezelfde als de toets Extra warmwater.

Temperatuur Zolang de functie Extra warmwater actief is, 
wordt het warme water regelmatig tot de hier 
ingestelde temperatuur verwarmd.

Duur De functie extra warmwater schakelt na de 
hier ingestelde tijd automatisch weer uit.

Tabel 20  Instellingen voor de extra warmwaterbereiding

VOORZICHTIG: Gevaar voor de gezondheid 
door legionella!
▶ Bij lage warmwatertemperaturen thermi-

sche desinfectie of dagelijkse opwar-
ming1) activeren ( respecteer de 
drinkwaterverordening).

1) De dagelijkse opwarming kan uw installateur in het service-
menu instellen.

WAARSCHUWING: Er bestaat gevaar voor 
verbranding! 
Wanneer de thermische desinfectie ter voor-
koming van legionella is geactiveerd, wordt 
het warm water eenmalig tot boven 65 °C ver-
warmd (bijvoorbeeld dinsdagnacht om 
02:00uur).
▶ Thermische desinfectie alleen buiten de 

normale gebruikstijden uitvoeren.
▶ Waarborg dat een thermostatische tapwa-

termengkraan is geïnstalleerd. Informeer 
in geval van twijfel bij uw installateur.
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5.3.5 Instellingen voor warmwater-wisselbedrijf
Bij warmwater-wisselbedrijf zijn warmwater en verwarming in 
evenwicht en wisselen ze tijdgestuurd af. Aan een warmtevraag 
van de verwarming wordt geen gehoor gegeven zolang de 
warmwaterbereiding actief is en omgekeerd.
Als het warmwater-wisselbedrijf niet actief is, heeft de warm-
waterbereiding voorrang en onderbreekt eventueel de warmte-
aanvraag van de verwarming.
Menu: WW-wisselmodus

5.3.6 Instellingen voor de warmwatercirculatie
Een circulatiepomp laat het warm water tussen boiler en tap-
punt (bijvoorbeeld waterkraan) circuleren. Zo is aan het tap-
punt sneller warm water ter beschikking. 

Dit menu is alleen bij installaties met circulatiepomp beschik-
baar.
Menu: Circulatie1)

Voor de circulatiepomp kan worden ingesteld, wanneer en hoe 
vaak deze wordt geactiveerd.

Menupunt Omschrijving
Start Alleen wanneer hier Auto is ingesteld, wordt 

het gehele warmwatervolume automatisch 
eenmaal per week of dagelijks op de inge-
stelde temperatuur verwarmd. 

Nu starten / 
Nu uitschake-
len

Direct starten of onderbreken van de thermi-
sche desinfectie onafhankelijk van de vast-
gelegde weekdag

Temperatuur Temperatuur van het gehele warmwatervo-
lume bij de thermische desinfectie (65 ... 
80 °C)

Weekdag Weekdag waarop de thermische desinfectie 
automatisch wordt uitgevoerd.

Tijd Tijd voor de automatische start van de ther-
mische desinfectie

Maximale 
duur

Als in de hier ingestelde tijd de temperatuur 
voor thermische desinfectie niet bereikt 
wordt, wordt de thermische desinfectie af-
gebroken. De bedieningseenheid geeft ver-
volgens een storingsmelding.

Tabel 21  Instellingen voor de thermische desinfectie

Menupunt Omschrijving
WW-wissel-
modus aan

Bij een gelijktijdige warmtevraag wordt vol-
gens de onder Warmwatervoorrang voor en 
CV-voorrang voor ingestelde tijden tussen 
warmwaterbereiding en cv-bedrijf gewisseld.

Warmwater-
voorrang 
voor

Duur van de warmwaterbereiding bij WW-
wisselmodus aan.

CV-voorrang 
voor

Duur van het cv-bedrijf bij WW-wisselmodus 
aan

Tabel 22  Instellingen voor het warmwater-wisselbedrijf

1) Niet beschikbaar als Zweden of Finland als land is ingesteld 
(alleen voor de vakman). In deze landen loopt de circulatie-
pomp voor warm water ononderbroken en zonder tijdscha-
keling.

Menupunt Omschrijving
Bedrijfsmo-
dus

• De circulatie kan permanent worden uit-
geschakeld (Uit). Wanneer deze instel-
ling op Aan is ingesteld, draait de pomp 
overeenkomstig de instelling onder In-
schakelfrequentie. Het tijdprogramma 
voor de circulatiepomp is niet actief.

• De circulatie kan aan het tijdprogramma 
voor verwarmen worden gekoppeld (Als 
warmwatersysteem).

• Met Eigen klokprogramma kan voor de 
circulatiepomp een tijdprogramma wor-
den ingesteld, dat onafhankelijk van het 
tijdprogramma voor warm water werkt.

Inschakelfre-
quentie

De inschakelfrequentie bepaalt, hoe vaak de 
circulatiepomp per uur gedurende telkens 3 
minuten (1 x 3 minuten/h ... 6 x 3 minuten/h) 
of continu in bedrijf gaat. De circulatie draait 
in ieder geval alleen tijdens de in het tijdpro-
gramma ingestelde tijdsintervallen.

Mijn circula-
tieklokpro-
gramma

Voor iedere dag of voor iedere groep van da-
gen kunnen 6 schakeltijden worden inge-
steld. Op iedere schakeltijd kan de 
circulatiepomp worden in- of uitgeschakeld. 
De minimale duur van een tijdsperiode tussen 
twee schakeltijden is 15 minuten.

Tabel 23  Instellingen voor de circulatie
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De volgende tabel toont, hoe u de instellingen voor circulatie aanpast.

5.4 Instellingen voor een verwarmd zwembad
Dit menu dient voor het aanpassen van de voor een verwarmd 
zwembad beschikbare instellingen.
Menu: Zwemb.

5.5 Instellingen voor een extra toestel (bijver-
warming)

Als de warmtepomp in de winter of voor warmwaterbereiding 
niet snel genoeg voldoende warmte levert, is eventueel een ex-
tra toestel (een bijverwarming) nodig. Het is mogelijk om een 

elektrische bijverwarming of een extra toestel (gas-, olie- of 
houtverwarming over een 3-wegklep) te gebruiken.
Dit menu is alleen beschikbaar wanneer een bijverwarming in 
de installatie is geïnstalleerd.

5.5.1 Tijdprogramma voor het extra toestel
Als u niet thuis bent of om andere redenen een lagere kamer-
temperatuur voldoende is, kan het energieverbruik verminderd 
worden door de begrenzing van het bedrijf van de bijverwar-
ming te verlagen.
Menu: Toestel  > Klokprogramma bijverwarming

Bediening Resultaat
▶ Druk de menutoets in wanneer de standaardweergave actief is om het hoofdmenu te 

openen.
▶ Draai aan de keuzeknop om Warm water te markeren en druk op de keuzeknop.
▶ Draai aan de keuzeknop om Circulatie te markeren en druk op de keuzeknop.

Het menupunt Bedrijfsmodus is gemarkeerd.
▶ Druk de keuzeknop in.
▶ Draai aan de keuzeknop om Als warmwatersysteem te markeren en druk op de keu-

zeknop.
De bedieningseenheid werkt met de gewijzigde instellingen. De circulatiepomp is al-
leen in bedrijf wanneer de warmwaterbereiding actief is.

▶ Draai aan de keuzeknop om Eigen klokprogramma te markeren en druk op de keuze-
knop.
Het tijdprogramma voor circulatie is onafhankelijk van het tijdprogramma voor warm-
waterbereiding. De schakeltijden kunnen in het menu Circulatie  > Mijn circula-
tieklokprogramma individueel worden ingesteld (bediening zoals in hfdst. 5.2.2 
vanaf pagina 17). In de tijdsperioden is de circulatie telkens in- of uitgeschakeld.

▶ Verdraai de keuzeknop om uit of aan te markeren en druk op de keuzeknop.
De bedieningseenheid werkt met de gewijzigde instellingen. In de fasen met uit is de 
circulatiepomp altijd uit.

Tabel 24  Instellingen voor de circulatie aanpassen

6 720 816 398-29.1O

6 720 816 398-930.1O

Menupunt Omschrijving
Zwembad-
verw. insch.

Als de zwembadverwarming hier is inge-
schakeld, wordt het zwembad verwarmd.

Zwembad tem-
peratuur

Het water in het zwembad/zwembassin 
wordt tot de hier ingestelde temperatuur 
verwarmd.

Bijverw. 
zwemb.toela-
ten

Als de bijverwarming voor het zwembad/
zwembassin is toegestaan, kan de gewenste 
watertemperatuur met de bijverwarming 
eveneens worden bereikt ook als de warm-
tepomp onvoldoende warmte levert.

Tabel 25  Instellingen voor een zwembassin
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5.6 vakantieprogramma instellen
Menu: Vakantie
Wanneer u het huis meerdere dagen verlaat of als u meerdere 
dagen vrij hebt, kunt u het vakantieprogramma instellen. Als de 
warmtepomp zich volgens de instellingen voor zomer-/winter-
omschakeling in cv-bedrijf bevindt, worden de vakantie-instel-
lingen gebruikt. Daardoor verwarmt u gedurende het 
vakantieprogramma bijzonder spaarzaam of met een tijdpro-
gramma "als zaterdag" of helemaal niet.

De warmwaterbereiding kunt u naar keuze tijdens de vakantie 
geheel uitschakelen. De basisinstelling waarborgt een energie-
besparend en betrouwbaar bedrijf tijdens uw vakantie. Tijdens 
de vakantieperiode wordt op het display getoond tot wanneer 
het vakantieprogramma actief is.

Afb. 4  Standaardweergave tijdens de vakantieperiode

De instellingen en het gebruik van het vakantieprogramma ver-
anderen de anders geldende tijdprogramma's niet. Na afloop 
van het vakantieprogramma werkt de bedieningseenheid weer 

met het ingestelde tijdprogramma. Het vakantieprogramma 
wordt na afloop automatisch gewist.

Een uitvoerige beschrijving, hoe het vakantieprogramma wordt 
ingesteld, vindt u in tabel 28 vanaf pagina 29.
Menu: Vakantie 1, Vakantie 2, Vakantie 3, Vakantie 4 en Va-
kantie 5

Menupunt Omschrijving
Klogprogr. 
bijverw. 
aan  

Als het klokprogramma voor de bijverwarming 
actief is, kan de bijverwarming alleen in de fa-
sen met de bedrijfsmodus aan extra warmte le-
veren.

Mijn klok-
program-
ma

Onder dit menupunt kunt u het klokprogramma 
voor de bijverwarming instellen.

Klokpr. te-
rugzetten

Het tijdprogramma voor de bijverwarming 
wordt naar de basisinstelling teruggezet.

Klokprogr. 
min bui-
tent.

Als de buitentemperatuur lager wordt dan de 
hier ingestelde temperatuur, wordt het klokpro-
gramma bijverwarming uitgeschakeld. De bij-
verwarming is actief.

Tabel 26  Tijdprogramma voor een extra toestel

Onafhankelijk van de instellingen voor het va-
kantieprogramma wordt het koelbedrijf tijdens 
de vakantie niet geactiveerd.

6 720 816 398-936.1O

OPMERKING: Schade aan de installatie!
▶ Voor langere afwezigheid alleen de instel-

lingen onder Vakantie veranderen.
▶ Controleer na een langere afwezigheid de 

bedrijfsdruk van de cv-installatie en even-
tueel de solarinstallatie via de manometer.

▶ Schakel de solarinstallatie ook bij langere 
afwezigheid niet uit.

Menupunt Omschrijving
Vakantieperi-
ode

Instellen begin en einde van de afwezigheid 
tijdens de vakantie: het vakantieprogramma 
wordt op het ingestelde begin om 00:00 uur 
gestart. Het vakantieprogramma wordt op 
het ingestelde einde om 24:00 uur beëin-
digd.

Keuze cv/
warmwater

Het vakantieprogramma heeft invloed op de 
hier gemarkeerde delen van de installatie.
Er kan alleen gekozen worden uit de werkelijk 
in de installatie geïnstalleerde verwarmings- 
en koelcircuits en het warmwatersysteem.

Verw. Regeling van de kamertemperatuur voor de 
geselecteerde cv-circuits tijdens de vakan-
tieperiode:
• Met Als zaterdag werkt de verwarming 

in de geselecteerde cv-circuits iedere 
dag conform het actieve tijdprogramma 
voor zaterdag (vakantie thuis).

• Er kan een willekeurige, Constante tem-
peratuur worden ingesteld die voor de 
gehele vakantie voor de geselecteerde 
cv-circuits geldt.

• Met de instelling Uit wordt de verwar-
ming voor de geselecteerde cv-circuits 
geheel gedeactiveerd.

Tabel 27  Instellingen voor de vakantieprogramma's
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Warm water Warmwaterinstellingen tijdens de vakantie-
periode.
• Wanneer Uit is ingesteld, staat tijdens de 

gehele vakantieperiode geen warm water 
ter beschikking.

• Wanneer Uit + Thermische desinfectie 
aan is ingesteld, is de warmwaterberei-
ding uitgeschakeld maar de thermische 
desinfectie wordt echter eenmaal per 
week of dagelijks uitgevoerd.

Wanneer de vakantie thuis wordt doorge-
bracht, mag het warmwatersysteem onder 
Keuze cv/warmwater niet zijn gemarkeerd, 
zodat warm water ter beschikking staat.

Wissen Wissen van alle instellingen voor het gekozen 
vakantieprogramma

Menupunt Omschrijving

Tabel 27  Instellingen voor de vakantieprogramma's
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De volgende tabel toont, hoe u een vakantieprogramma instelt, een actief vakantieprogramma onderbreekt en een vakantiepro-
gramma wist.

Bediening Resultaat
Menu voor vakantieprogramma openen
▶ Druk de menutoets in wanneer de standaardweergave actief is om het hoofdmenu te 

openen.
▶ Verdraai de keuzeknop om Vakantie te markeren.
▶ Druk op de keuzeknop om het menu Vakantie te openen.
▶ Verdraai de keuzeknop om Vakantie 1, 2, 3, 4 of 5 te markeren. Wanneer voor een va-

kantieprogramma de tijdsperiode is ingesteld, wordt de startdatum in het menu ge-
toond.

▶ Druk de keuzeknop in.
Wanneer de tijdsperiode voor het vakantieprogramma al is ingesteld, wordt het menu 
Vakantie 1, 2, 3, 4 of 5 getoond. Wanneer de tijdsperiode voor het vakantieprogram-
ma niet is ingesteld, moeten de datums voor start en einde van het vakantieprogram-
ma worden ingesteld. Daarna wordt het menu Vakantie 1, 2, 3, 4 of 5 weergegeven.

Vakantietijd instellen
▶ Menu voor vakantieprogramma openen.

Het menupunt voor het invoeren van het begin en einde van de vakantieperiode is ge-
opend. Het eerste (= linker) invoerveld voor het begin is gemarkeerd.

▶ Verdraai de keuzeknop om de dag, maand of jaar voor het begin of einde te markeren 
en druk op de keuzeknop.
Het gemarkeerde veld wordt voor invoer geactiveerd. Wanneer de vakantiedatum nog 
niet was ingesteld, wordt de actuele datum als startdatum vastgelegd. De einddatum 
ligt een week na de startdatum.

▶ Verdraai de keuzeknop en druk deze in om de dag, maand of jaar voor het begin of ein-
de in te stellen.

▶ Verdraai de keuzeknop wanneer de vakantietijd is ingesteld, om Verder te markeren 
en druk de keuzeknop in.
Wanneer het display naar het bovenliggende menuniveau overgaat, werkt de bedie-
ningseenheid met de gewijzigde instellingen.
Wanneer de bedieningseenheid niet naar het bovenliggende menuniveau overgaat, 
volgt u de instructies in het display.

Cv-circuit en warmwatersysteem voor het vakantieprogramma kiezen en instellen
▶ Menu voor vakantieprogramma openen. 
▶ Verdraai de keuzeknop om Keuze cv/warmwater te markeren.

Tabel 28  Vakantieprogramma instellen, onderbreken of wissen

6 720 807 326-43.1O

6 720 807 326-44.1O

6 720 816 398-34.1O
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▶ Druk op de keuzeknop om het menu Keuze cv/warmwater te openen.
Wanneer Totale installatie is gekozen, zijn alle delen van de installatie gemarkeerd.

▶ Verdraai de keuzeknop om een cv-circuit of een warmwatersysteem te markeren.
▶ Druk de keuzeknop in.
▶ De keuze voor het cv-circuit of het warmwatersysteem wordt opgeheven. Druk de keu-

zeknop opnieuw in om het cv-circuit of het warmwatersysteem weer te selecteren.
Wanneer de keuze voor een cv-circuit of een warmwatersysteem wordt opgeheven, is 
ook automatisch de keuze van de gehele installatie opgeheven.

▶ Draai aan de keuzeknop om Verder te markeren en druk op de keuzeknop.
De bedieningseenheid werkt met de gewijzigde instellingen.

▶ Instellingen voor verwarming en warm water controleren en eventueel aanpassen 
( hfdst. 5.6, pagina 27).

Vakantieprogramma onderbreken
Tijdens de vakantieperiode wordt op het display getoond tot wanneer het vakantiepro-
gramma actief is. Wanneer twee of meer cv-circuits zijn geïnstalleerd, moet voor de onder-
breking van het vakantieprogramma het cv-circuit worden gekozen ( hfdst. 4.1, 
pagina 10).
Wanneer het vakantieprogramma op Als zaterdag is ingesteld, kunt u het vakantiepro-
gramma ook door verdraaien van de keuzeknop onderbreken. De verandering is van 
kracht tot de volgende schakeltijd van het actieve tijdprogramma. Vanaf deze schakeltijd 
geldt weer het vakantieprogramma.
Als het geoptimaliseerde bedrijf actief is, wordt de temperatuur niet veranderd.
Vakantieprogramma wissen, bijvoorbeeld om het voortijdig te beëindigen
▶ Menu voor vakantieprogramma openen ( pagina 29).
▶ Verdraai de keuzeknop om het menupunt Wissen te markeren en druk op de keuze-

knop.
In het display verschijnt een popup-venster met de vraag, of het gekozen vakantiepro-
gramma moet worden gewist.

▶ Draai aan de keuzeknop om Ja te markeren en druk op de keuzeknop.
▶ In een popup-venster wordt een melding getoond, welk vakantieprogramma wordt ge-

wist.
▶ Druk de keuzeknop in.

Het vakantieprogramma is gewist.

Bediening Resultaat

Tabel 28  Vakantieprogramma instellen, onderbreken of wissen

6 720 807 326-46.2O

6 720 816 398-936.1O

6 720 807 326-47.1O



31

Bediening van het hoofdmenu

HPC400 – 6 720 822 134 (2017/10)

5.7 Instellingen voor hybride systemen aanpas-
sen

Menu: Hybridesysteem
In een installatie met hybride systeem bestaan twee verschil-
lende warmteproducenten. Een warmteproducent voor het ge-
bruik van duurzame energie wekt warmte op uit aardwarmte, 
uit de lucht, uit biomassa of uit zonne-energie. Daarnaast ver-
warmt een conventionele warmteproducent met olie, gas of 
stroom.
Wanneer in de installatie een hybride systeem is geïnstalleerd, 
is het menu Hybridesysteem beschikbaar.
In dit geval bestaat het hybride systeem uit een warmtepomp 
en een aparte gas-, olie- of pellet-warmteproducent.
Afhankelijk van de actuele omstandigheden en de warmtevraag 
biedt de warmtepomp of de gas-/olie-/warmtebron de meest 
gunstige energie-kosten-verhouding.
De regeling van de warmtepomp controleert door een voortdu-
rende vergelijking van de actuele vermogensgegevens van de 
warmtepomp met de ingestelde energie-prijsverhouding, of 
het bedrijf van de warmtepomp of het bedrijf van de gas-/olie-

warmtebron voordeliger is. Aan de hand daarvan is de warmte-
pomp of de gas-/olie-warmtebron actief.
In het menu Hybridesysteem  > Energieprijsverhouding 
moet de energieprijsverhouding stroom/fossiele brandstof re-
gelmatig aan de actuele prijzen worden aangepast.
De energie-prijsverhouding kan worden berekend met de for-
mule:
Energie-prijsverhouding = (Stroomprijs [ct/kWh] / Gasprijs 
[ct/kWh]) x 0,902
Energie-prijsverhouding = (Stroomprijs [ct/kWh] / Olieprijs 
[ct/kWh]) x 0,902
Voorbeeld:
• Stroomkosten: 24 cent/kWh
• Gaskosten:8 cent/kWh
• Energie-prijsverhouding = (24 cent / 8 cent) x 0,902 = 2,7
Deze verhouding moet in het menu Hybridesysteem  > Ener-
gieprijsverhouding worden ingevoerd.
De omrekening van de energie-prijsverhouding kan ook wor-
den verricht met de volgende tabel:

Stroomprijs [ct/kWh]
Gasprijs 
[ct/kWh]

10
,0

-1
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9
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4,

9

15
,0

-1
5,

9

16
,0

-1
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9
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9
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9
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3,

9

24
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9

25
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9

26
,0

-2
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9

27
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9

28
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-2
8,

9

29
,0

-2
9,

9

30
,0

-3
0,

9

3,0-3,9 2,8 3,0 3,3 3,5 3,8 4,1 4,3 4,6 4,9 5,1 5,4 5,7 5,9 6,2 6,4 6,7 7,7 7,2 7,5 7,8 8,8
4,0-4,9 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2
5,0-5,9 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,7 4,9 5,1
6,0-6,9 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,3
7,0-7,9 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7
8,0-8,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3
9,0-9,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9
10,0-10,9 0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6
11,0-11,9 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4
12,0-12,9 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2
13,0-13,9 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1
14,0-14,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9
15,0-15,9 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8
16,0-16,9 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7

Tabel 29  Afleesvoorbeeld: energie-prijsverhouding stroomprijs  – gasprijs
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5.8 Smart Grid verhoging
Stel in dit menu in of de in het "Smart grid" beschikbare energie 
gebruikt wordt voor verwarmen of voor warmwaterbereiding.
Menu:  u  > Verwarmen

Menu: Smart Grid  > Warm water
De warmwatertemperatuur wordt niet verhoogd als het vakan-
tieprogramma actief is.

5.9 Fotovoltaïsche verhoging
Stel in dit menu in of de door de PV-installatie (installatie voor 
zonne-energie) geleverde energie gebruikt wordt voor verwar-
men of voor warmwaterbereiding.
Menu: Fotovoltaïsche installatie

Stroomprijs [ct/kWh]
Olieprijs 
[ct/l]
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30
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50-54 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9
55-59 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3
60-64 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,4 4,6 4,8 4,9
65-69 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4 4,5
70-74 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0 4,1 4,2
75-79 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 4,0
80-84 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7
85-89 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,5
90-94 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3
95-99 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1
100-104 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0
105-109 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8
110-114 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7
115-119 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6
120-124 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5
125-129 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4
130-135 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3

Tabel 30  Afleesvoorbeeld: kostenwaardering stroomprijs  – olieprijs

Menupunt Omschrijving
Keuzever-
hoging

In het Smart grid beschikbare energie gebrui-
ken om de gewenste kamertemperatuur met 
0 °C tot 5 °C te verhogen. Afhankelijk van de in-
stelling wordt de functie Smart grid niet ge-
bruikt (bij 0 °C verhoging van de 
kamertemperatuur).

Dwangma-
tige verho-
ging

In het Smart grid beschikbare energie gebrui-
ken om de gewenste kamertemperatuur met 
2 °C tot 5 °C te verhogen.

Tabel 31  Instellingen voor Smart grid-verhoging van de ver-
warming

Menupunt Omschrijving
Keuzever-
hoging

Als hier Ja is ingesteld, wordt het warme water 
tot de voor de bedrijfsmodus Warm water inge-
stelde temperatuur verwarmd. Het maakt daar-
bij niet uit welke bedrijfsmodus voor 
warmwaterbereiding actief is.

Tabel 32  Instellingen voor Smart grid-verhoging van de warm-
waterbereiding
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5.10 Algemene instellingen
Bij een korte stroomuitval of korte fasen met uitgeschakelde 
warmteproducent gaan geen instellingen verloren. De bedie-
ningseenheid neemt na terugkeer van de voedingsspanning het 
bedrijf weer op. Wanneer de uitschakelfase langer duurt, is het 
mogelijk, dat de instellingen voor tijd en datum opnieuw moe-
ten worden uitgevoerd. Andere instellingen zijn niet nodig 
(tab. 7, pagina 12).
Menu: Instellingen

Tijdcorrectie juist instellen (Tijdcorrectie)
Voorbeeld voor de berekening van de waarde voor de tijdcor-
rectie, bij een afwijking van de tijd met circa  – 6 minuten per 
jaar (de klok van de bedieningseenheid loopt 6 minuten ach-
ter):
•   – 6 minuten per jaar =  – 360 seconden per jaar
• 1 jaar = 52 weken
•   – 360 seconden : 52 weken =  – 6,92 seconde per week
• Tijdcorrectie met 7 seconden per week verhogen.

Kamertemperatuursensor inregelen (Sensorinreg. ruimte-
temp.)
▶ Plaats een geschikte thermometer in de buurt van de bedie-

ningseenheid, zodat beide aan dezelfde temperatuurin-
vloeden zijn blootgesteld.

▶ Houd een uur lang warmtebronnen zoals zonnestralen, li-
chaamswarmte enzovoort op afstand van de bedienings-
eenheid en de thermometer.

▶ Menu voor sensorinregeling openen.

Menupunt Omschrijving
Verhoging 
verwarmen

Als de fotovoltaïsche installatie elektrische 
energie levert, wordt deze gebruikt om de ge-
wenste kamertemperatuur met 0 °C tot 5 °C te 
verhogen. Afhankelijk van de instelling wordt de 
fotovoltaïsche installatie hiervoor niet gebruikt 
(bij 0 °C verhoging van de kamertemperatuur).

Verhoging 
warm wa-
ter

Als hier Ja is ingesteld, wordt het warme water 
tot de voor de bedrijfsmodus Warm water inge-
stelde temperatuur verwarmd. Het maakt daar-
bij niet uit welke bedrijfsmodus voor 
warmwaterbereiding actief is.
De warmwatertemperatuur wordt niet ver-
hoogd als het vakantieprogramma actief is.

Tabel 33  Instellingen voor fotovoltaïsche verhoging

Menupunt Omschrijving
Taal Taal van de getoonde displayteksten
Tijdformaat Weergave van de tijd omschakelen tussen 

24-uurs en 12-uurs notatie.
Tijd Met deze tijd werken alle tijdprogramma's en 

de thermische desinfectie. In dit menu kan 
de tijd worden ingesteld.

Datumfor-
maat

Weergave van de datum wijzigen.

Datum Met deze datum werkt onder andere het va-
kantieprogramma. Vanuit deze datum wordt 
ook de actuele weekdag bepaald, die invloed 
heeft op de tijdprogramma's en bijvoorbeeld 
de thermische desinfectie. In dit menu kan 
de datum worden ingesteld.

Auto zomer/
wintertijd

Automatische omschakeling tussen zomer- 
en wintertijd in- of uitschakelen. Wanneer Ja 
is ingesteld, wordt de tijd automatisch om-
geschakeld (op de laatste zondag in maart 
van 02:00 uur naar 03:00 uur, op de laatste 
zondag in oktober van 03:00 uur naar 
02:00 uur).

Tabel 34  Algemene instellingen

Displaycon-
trast

Contrast veranderen (voor betere aflees-
baarheid)

Waarsch. 
blokk.

Wanneer Nee is ingesteld, wordt een waar-
schuwingsgeluid uitgezonden zodra er een 
alarm optreedt. Het geluid kan onder een in-
stelbaar tijdsinterval worden onderdrukt.

Sensorinreg. 
ruimtetemp.

Correctie van de door de bedieningseenheid 
getoonde kamertemperatuur met tot 3 °C 
( kamertemperatuursensor vergelijken).

Tijdcorrectie Tijdcorrectie van de interne klok van de be-
dieningseenheid in s/week ( Tijdcorrectie 
juist instellen (Tijdcorrectie), pagina 33)

Standaard 
weergave

Instellingen voor de weergave van extra tem-
peraturen in de standaardweergave

Internet-
wachtwoord

Persoonlijk wachtwoord voor de internetver-
binding resetten (alleen beschikbaar wan-
neer een IP-module Web is geïnstalleerd). Bij 
de volgende aanmelding bijvoorbeeld met 
een app wordt u automatisch gevraagd een 
nieuw wachtwoord in te stellen.

Reset De bij de inbedrijfstelling ingestelde waar-
den worden gereset (Instelling resetten) of 
de servicedisplay wordt gereset (Onder-
houdshistoriek res.).

Menupunt Omschrijving

Tabel 34  Algemene instellingen
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▶ Verdraai de keuzeknop, om de correctiewaarde voor de ka-
mertemperatuur in te stellen. Verhoog bijvoorbeeld wan-
neer de thermometer een 0,7 °C hogere temperatuur 
aanwijst dan de bedieningseenheid, de instelwaarde met 
0,7°K.

▶ Druk de keuzeknop in.
De bedieningseenheid werkt met de gewijzigde instellin-
gen.

5.10.1 Instellingen voor het stille bedrijf.
Menu: Instellingen  > Stil bedrijf

Menupunt Omschrijving
Stil bedrijf • Als Nee is ingesteld, wordt het geluid niet 

verminderd.
• Als Auto is ingesteld, schakelt de warmte-

pomp om 22:00 uur automatisch het stille 
bedrijf in. Om 6:00 wordt het stille bedrijf 
weer uitgeschakeld. Dat wil zeggen dat tus-
sen 22:00 uur en 6:00 uur minder geluid 
wordt ontwikkeld.

• Als Aan is ingesteld, wordt het geluid conti-
nu verminderd.

Min. bui-
tentempe-
ratuur

Als de buitentemperatuur lager wordt dan de 
hier ingestelde temperatuur, schakelt de warm-
tepomp het stille bedrijf uit.

Tabel 35  Instellingen voor het stille bedrijf
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6 Informatie betreffende de installatie op-
roepen

In het info-menu kunnen de actuele waarden en de actieve be-
drijfstoestanden van de installatie op eenvoudige wijze worden 
opgeroepen. In dit menu kunnen geen veranderingen worden 
uitgevoerd.
Het infomenu wordt automatisch op uw installatie aangepast. 
Bepaalde menupunten zijn alleen beschikbaar, wanneer de in-
stallatie overeenkomstig is opgebouwd en de bedieningseen-
heid correct is ingesteld ( hfdst. 2.1, pagina 5).

▶ Druk de info-toets in wanneer de standaardweergave actief 
is om het infomenu te openen.

▶ Verdraai de keuzeknop om het gewenste menu te kiezen, 
bijvoorbeeld Warm water.

▶ Druk op de keuzeknop om het geselecteerde menu te ope-
nen.

▶ Verdraai de keuzeknop om aanvullende beschikbare infor-
matie weer te geven.

▶ Druk op de terugtoets om naar het bovenliggende menuni-
veau te gaan.

▶ Druk op de Terug-toets en houd deze ingedrukt om naar de 
standaardweergave terug te keren.

Afb. 5  Menustructuur van het infomenu

1) Alleen beschikbaar als een temperatuursensor of een af-
standsbediening in de referentieruimte van het betref-

fende cv-circuit is geïnstalleerd.

Info

Verwarmen/koelen Opgenomen vermogen Internet

CV-circuit 1 ... 4  Warmtepomp 1 ... 2 IP-verbinding

Bedrijfsmodus Totaal Server-verbinding

Ingestelde ruimtetemp. Elektrische bijverwarming SW-versie

Gemeten ruimtetemperatuur 1) ... Login-gegevens

Gemeten aanvoertemp. Compressor MAC-adres

Warmwater ... Systeeminformatie

Ingestelde temperatuur Geproduceerd vermogen Warmtepompstatus

Gemeten temperatuur Productie vermogen totaal ...

Zwemb. Prod. verm. verwarmen Status koelcir

Zwembad gew. temp. Prod. verm. warmwater Warmtepomp 1                         

Actuele temp. zwembad Prod. verm. koeling Status bijverwarming

Werkingsgegevens Prod. verm. zwembad Warmtepomp 1                         

Bedrijfsuren regeling Solar Vermogen el. bijverwarm.

Warmtepomp 1 Solarsensoren Warmtepomp 1                         

Vermogen bijverwarming Solaropbrengst Status bijverw. met meng-

Bedr.uren compr. verw. Solarsysteem Extra warmtebron

Bedr.uren compr. koelen Bruto collectoropp. 1 Mengventiel

Bedr.uren compr. WW Zonnepomp Elektr. warmwaterbijverw.

Bedr.uren compr. zwemb Bruto collectoropp. 2 Warmtepomp 1                         

Aantal starts verwarmen Zonnepomp 2 Blokkering energiebedrijf

Aantal starts koelen Omlaadpomp PV

Aantal starts WW Pomp therm. desinfectie Smart grid

Aantal starts zwemb. Buitentemperatuur Actueel bedrijf

Buitentemperatuurverloop

Buitentemperatuur

6 720 816 398-102.1O
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Menu: Verwarmen/koelen
De menupunten in dit menu zijn alleen voor geïnstalleerde cv-
circuits beschikbaar.

Menu: Warm water
Dit menu is alleen beschikbaar, wanneer een warmwatersy-
steem is geïnstalleerd.

Menu: Zwemb.
Dit menu is alleen beschikbaar, wanneer een verwarmd zwem-
bad (een verwarmd zwembassin, toebehoren zwembassin-mo-
dule benodigd) is geïnstalleerd.

Menu: Werkingsgegevens
Afgezien van het eerste menupunt de menupunten in dit menu 
zijn alleen voor geïnstalleerde warmtepompen beschikbaar. 
Als twee waterpompen in cascade gebruikt worden, worden tot 
op de bedrijfsuren van de sturing alle menupunten voor elke 
warmtepomp apart weergegeven.

Menu: Opgenomen vermogen
In dit menu worden de gecumuleerde door de warmtepomp en 
door de elektrische bijverwarming opgenomen vermogens in 
totaal (Opgenomen vermogen  > Totaal) en gescheiden op 
verbruiker weergegeven.

Menupunt Omschrijving
Bedrijfsmodus Actueel geldige bedrijfsmodus in het 

geselecteerde cv-circuit (Verwarmen, 
Onb.tst., Koelen)

Ingestelde ruimte-
temp.

Actueel geldige streefkamertempera-
tuur in het geselecteerde cv-circuit:
• verandert eventueel in automa-

tisch bedrijf meerdere keren per 
dag

• Permanent constant in geoptimali-
seerd bedrijf

Gemeten ruimte-
temperatuur

Actueel gemeten kamertemperatuur in 
het geselecteerde cv-circuit

Gemeten aanvoer-
temp.

Actueel gemeten aanvoertemperatuur 
in het gekozen cv-circuit

Tabel 36  Informatie over verwarming

Menupunt Omschrijving
Ingestelde tempe-
ratuur

gewenste warmwatertemperatuur

Gemeten tempera-
tuur

Actueel gemeten warmwatertempera-
tuur

Tabel 37  Informatie over warm water

Menupunt Omschrijving
Zwembad gew. 
temp.

Gewenste watertemperatuur in het 
zwembad (zwembassin)

Actuele temp. 
zwembad

Actueel gemeten watertemperatuur in 
het zwembad (zwembassin)

Tabel 38  Informatie over verwarmd zwembad (zwembassin)

Menupunt Omschrijving
Bedrijfsuren rege-
ling

Bedrijfsuren van de sturing sinds de in-
bedrijfstelling van de warmtepomp of 
sinds de laatste reset.

Vermogen bijver-
warming

Vermogen van de elektrische bijver-
warming sinds de inbedrijfstelling of 
sinds de laatste reset.

Bedr.uren compr. 
verw.

Bedrijfsuren van de compressor in het 
cv-bedrijf sinds de inbedrijfstelling van 
de warmtepomp of sinds de laatste re-
set.

Bedr.uren compr. 
koelen

Bedrijfsuren van de compressor in het 
koelbedrijf sinds de inbedrijfstelling 
van de warmtepomp of sinds de laatste 
reset.

Bedr.uren compr. 
WW 

Bedrijfsuren van de compressor in het 
warmwaterbedrijf sinds de inbedrijf-
stelling van de warmtepomp of sinds de 
laatste reset.

Bedr.uren compr. 
zwemb

Bedrijfsuren van de compressor in het 
zwembadbedrijf sinds de inbedrijfstel-
ling van de warmtepomp of sinds de 
laatste reset.

Aantal starts ver-
warmen

Aantal compressorstarts in het cv-be-
drijf sinds de inbedrijfstelling van de 
warmtepomp of sinds de laatste reset.

Aantal starts koe-
len

Aantal compressorstarts in het koelbe-
drijf sinds de inbedrijfstelling van de 
warmtepomp of sinds de laatste reset.

Aantal starts WW Aantal compressorstarts in het warm-
waterbedrijf sinds de inbedrijfstelling 
van de warmtepomp of sinds de laatste 
reset.

Aantal starts 
zwemb.

Aantal compressorstarts in het zwem-
badbedrijf sinds de inbedrijfstelling 
van de warmtepomp of sinds de laatste 
reset.

Tabel 39  Informatie over het bedrijf van de warmtepomp
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Als twee waterpompen in cascade gebruikt worden, worden 
alle menupunten voor elke warmtepomp apart weergegeven.
Menu: Opgenomen vermogen  > Elektrische bijverwarming

Menu: Opgenomen vermogen  > Compressor

Menu: Geproduceerd vermogen
In dit menu worden de gecumuleerde vermogens van de warm-
tepomp weergegeven.

Menu: Solar
Dit menu is alleen aanwezig, wanneer een solarinstallatie is ge-
installeerd. Onder de afzonderlijke menupunten is alleen infor-
matie beschikbaar, wanneer de betreffende installatiedelen 
zijn geïnstalleerd.Menupunt Omschrijving

Totaal Gecumuleerd opgenomen totaalver-
mogen van de elektrische bijverwar-
ming.

Verwarmen Gecumuleerd opgenomen vermogen 
voor het cv-bedrijf

Warm water Gecumuleerd opgenomen vermogen 
voor de warmwaterbereiding

Zwembad Gecumuleerd opgenomen vermogen 
voor de zwembadverwarming

Tabel 40  Informatie over opgenomen vermogen elektrische 
bijverwarming

Menupunt Omschrijving
Totaal Gecumuleerd opgenomen totaalver-

mogen van de warmtepomp
Verwarmen Gecumuleerd opgenomen vermogen 

voor het cv-bedrijf
Warm water Gecumuleerd opgenomen vermogen 

voor de warmwaterbereiding
Koeling Gecumuleerd opgenomen vermogen 

voor het koelbedrijf
Zwembad Gecumuleerd opgenomen vermogen 

voor de zwembadverwarming
Tabel 41  Informatie over opgenomen vermogen compressor

Menupunt Omschrijving
Productie vermo-
gen totaal

Gecumuleerd totaalvermogen van de 
warmtepomp

Prod. verm. ver-
warmen

Gecumuleerd vermogen voor het cv-
bedrijf

Prod. verm. warm-
water

Gecumuleerd vermogen voor de warm-
waterbereiding

Prod. verm. koeling Gecumuleerd vermogen voor het koel-
bedrijf

Prod. verm. zwem-
bad

Gecumuleerd vermogen voor de zwem-
badverwarming

Tabel 42  Informatie over het totale geproduceerde vermogen

Menupunt Omschrijving
Solarsensoren 
(grafisch)

Actueel gemeten temperaturen met weer-
gave van de positie van de geselecteerde 
temperatuursensor in de solarinstallatiehy-
draulica (met grafische visualisatie van de 
actuele bedrijfstoestanden van de actoren 
van de solarinstallatie)

Solaropbrengst Solaropbrengst van de afgelopen week, so-
laropbrengst van de actuele week en totale 
opbrengst van de solarinstallatie sinds de 
inbedrijfname van de solarinstallatie

Solarsysteem In dit submenu staat informatie over de in-
gestelde bruto collectoroppervlakte (in-
stelling uitsluitend mogelijk door de 
vakman  technische documentatie van 
de zonnemodule) en de bedrijfstoestan-
den van verschillende pompen in de solar-
installatie.

Tabel 43  Informatie over de solarinstallatie



38

Informatie betreffende de installatie oproepen

HPC400 – 6 720 822 134 (2017/10)

Menupunt: Buitentemperatuur
in dit menu wordt de actueel gemeten buitentemperatuur ge-
toond. Bovendien vindt u hier een diagram met het buitentem-
peratuurverloop van de actuele en de afgelopen dag (telkens 
van 00:00 uur tot 24:00 uur).

Bediening Resultaat
Informatie over de solarinstallatie oproepen
▶ Druk de info-toets in wanneer de standaardweergave actief is om het infomenu te ope-

nen.
▶ Verdraai de keuzeknop om Solar te markeren.
▶ Druk op de keuzeknop om het menu Solar te openen.

▶ Verdraai de keuzeknop om het menupunt Solarsensoren te markeren en druk op de 
keuzeknop.
De actuele temperatuur aan de temperatuursensor met het laagste nummer worden 
getoond. De nummers in de grafiek markeren de positie van de temperatuursensor in 
de installatie, bijvoorbeeld temperatuur boiler 2 onder [5]..

▶ Verdraai de keuzeknop om overige temperaturen op te roepen.
In de grafieken in het infomenu worden in de solarinstallatie geïnstalleerde pompen, 
mengers en ventielen getoond. Wanneer een pomp draait, draait ook het symbool voor 
de pomp  . Gevulde driehoeken in de symbolen voor mengers of ventielen geven 
aan, in welke richting de koelvloeistof loopt.

Informatie over solaropbrengst
▶ Druk de info-toets in wanneer de standaardweergave actief is om het infomenu te ope-

nen.
▶ Verdraai de keuzeknop om Solar te markeren.
▶ Druk op de keuzeknop om het menu Solar te openen.
▶ Draai aan de keuzeknop om Solaropbrengst te markeren en druk op de keuzeknop.

De solaropbrengst van de actuele week wordt getoond.
▶ Verdraai de keuzeknop om tussen de weergave van de solaropbrengst van de actuele 

week, de vorige week en de totale opbrengst van de solarinstallatie sinds de inbedrijf-
name om te schakelen.

Tabel 44  Informatie over de solarinstallatie oproepen

6 720 816 398-38.1O

6 720 807 326-51.2O

6 720 807 326-50.2O

6 720 807 326-52.1O
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Menu: Internet
Dit menu is alleen beschikbaar, wanneer een communicatiemo-
dule is geïnstalleerd.

Menu: Systeeminformatie
Onder de afzonderlijke menupunten is alleen informatie be-
schikbaar, wanneer de betreffende installatiedelen zijn geïn-
stalleerd. Als 2 warmtepompen zijn geïnstalleerd, is de keuze 
nodig tussen warmtepomp 1 en 2.

Bediening Resultaat
Verloop van de buitentemperatuur oproepen
▶ Druk de info-toets in wanneer de standaardweergave actief is om het infomenu te ope-

nen.
▶ Verdraai de keuzeknop, om Buitentemperatuur te markeren en druk op de keuze-

knop.
▶ Druk de keuzeknop in.

Het diagram toont het verloop van de buitentemperatuur over de laatste 2 dagen 
(meer informatie  hfdst. 6, pagina 35).

Tabel 45  Informatie over de buitentemperatuur ophalen

6 720 807 326-53.1O

Menupunt Omschrijving
IP-verbinding Status van de verbinding tussen com-

municatiemodule en router
Server-verbinding Status van de verbinding tussen com-

municatiemodule en internet (via de 
router)

SW-versie Softwareversie van de communicatie-
module

Login-gegevens Loginnaam en -wachtwoord voor het 
aanmelden bij de app voor bediening 
van de installatie met een smartphone

MAC-adres MAC-adres van de communicatiemo-
dule

Tabel 46  Informatie over de internetverbinding

Menupunt Omschrijving
Warmte-
pompstatus

Hier is meerdere informatie beschikbaar over 
de status van de warmtepomp.

Status koel-
cir

De buiteneenheid is uit of voor verschillende 
doeleinden in bedrijf. Daarvoor geeft dit me-
nupunt meerdere bedrijfstoestanden weer: 
Uit; Verwarmen; Koelen; Warm water; 
Zwemb.; Zwb/vw; Ontd.; Alarm

Vermogen 
compressor

Het door de compressor opgebrachte vermo-
gen in kW (0,1 ... 15,0)

Status bijver-
warming

De bijverwarming is uit of voor verschillende 
doeleinden in bedrijf. Daarvoor geeft dit me-
nupunt meerdere bedrijfstoestanden weer: 
Uit; Verwarmen; Koelen; Warm water; 
Zwemb.; Zwb/vw; Alarm

Vermogen el. 
bijverwarm.

Het door de bijverwarming opgebrachte ver-
mogen in kW (0,1 ... 15,0)

Status bij-
verw. met 
mengklep

• Extra warmtebron: bijverwarming is 
Aan of Uit.

• Mengventiel: als het vermogen van de 
warmtepomp tijdelijk onvoldoende is, 
wordt met een mengkraan warm water bij 
het warmwater uit de warmtepomp ge-
mengd. Daarbij geldt: 0% = extra verwar-
ming niet aanwezig ... 100% extra 
verwarming met maximaal vermogen.

Elektr. warm-
waterbij-
verw.

Bijverwarming voor warmwaterbereiding is 
Aan of Uit.

Tabel 47  Systeeminformatie
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7 Instructies om energie te besparen 
Zuinig verwarmen/koelen
• Gebruik het geoptimaliseerde bedrijf. Stel de gewenste ka-

mertemperatuur in op uw eigen temperatuurgevoel. De 
warmtepomp levert de hoogste energiebesparing als deze 
continu in geoptimaliseerd bedrijf werkt.

• Open in alle kamers de thermostaatkranen volledig. Ver-
hoog de temperatuurinstelling op de bedieningseenheid 
pas wanneer na langere tijd de gewenste kamertempera-
tuur niet bereikt wordt. Draai in een kamer de thermostaat-
kraan alleen terug als het in de betreffende kamer te warm 
wordt, 

• Wanneer in uw woning een afstandsbediening geïnstal-
leerd is, kan deze voor optimalisering van de regelnauw-
keurigheid, na betreffende instelling, de 
kamertemperatuur registreren. Voorkom inwerking door 
externe warmte (bijvoorbeeld zonnestralen, kachels enzo-
voort). Anders kunnen ongewenste variaties in de kamer-
temperatuur optreden.

• Plaats geen grote objecten, zoals bijvoorbeeld een bank-
stel, direct voor de radiatoren (minimaal 50 cm afstand). 
De verwarmde of gekoelde lucht kan anders niet circuleren 
en het vertrek ook niet opwarmen of afkoelen.

• Stel de temperatuur van waaraf gekoeld moet worden niet 
te laag in. Ook bij het koelen van de woning wordt energie 
verbruikt.

Behoefteafhankelijke warmwaterbereiding
• Gebruik het tijdprogramma voor het automatisch bedrijf 

van de warmwaterbereiding

Blokkering 
energiebe-
drijf1)

Als hier Aan wordt aangegeven, werkt de in-
stallatie met beperkt elektrisch vermogen. 
Als hier Uit wordt aangegeven, kan de instal-
latie met volledig elektrisch vermogen wer-
ken.

PV Als hier Aan wordt weergegeven, voorziet 
een PV-installatie (zonne-installatie) de 
warmtepomp van energie. Als hier Uit wordt 
weergegeven, is geen energie beschikbaar 
van de PV-installatie.

Smart grid Hier wordt het actueel door de energieleve-
rancier verzonden signaal voor het gebruik 
van het “Smart grid” weergegeven (Toest.1/
Toest.3/Toest.4).

Actueel be-
drijf

Actueel geldige bedrijfsmodus in het geselec-
teerde cv-circuit (Verwarmen, Onb.tst., 
Koelen)

1) Blokkering energiebedrijf wordt in Zweden normaal niet 
gebruikt.

Menupunt Omschrijving

Tabel 47  Systeeminformatie
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8 Vaak gestelde vragen
Waarom stel ik de kamerstreeftemperatuur in, ondanks dat 
die niet wordt gemeten?
Wanneer u de kamerstreeftemperatuur instelt, verandert u 
daardoor de stooklijn. Met de verandering van de stooklijn ver-
andert de temperatuur van het cv-water en daarmee de tempe-
ratuur aan de radiatoren of de vloerverwarming.

Waarom worden bij hogere buitentemperaturen de radiato-
ren te warm?
Ook in zomerbedrijf kunnen radiatoren onder bepaalde om-
standigheden kortstondig worden verwarmd: de pomp wordt 
automatisch met een bepaalde interval gestart, om te voorko-
men dat deze “vast komt te zitten” (blokkeert). Indien de pomp 
direct na het opwarmen van drinkwater wordt gestart, wordt de 
niet gebruikte restwarmte via het cv-circuit en de radiatoren af-
gevoerd.

Waarom draait de pomp 's nachts, ondanks dat niet of 
slechts heel weinig wordt verwarmd?
 Als een bepaalde buitentemperatuur wordt onderschreden, 
werkt de verwarming om het bevriezen van de installatie te 
voorkomen (vorstbeveiliging).

Waarom draait de extra warmtebron als het klokprogram-
ma van koelen naar verwarmen omschakelt?
Na een langer verlaagd regime kan eventueel naast de warmte-
pomp ook de extra warmtebron worden ingeschakeld om de 
gewenste warmwatertemperatuur te bereiken. Kortere ver-
laagde fasen of afzien van verlaging verhogen het comfort en 
voorkomen dit opwarmgedrag. 

De gemeten kamertemperatuur is hoger dan de gewenste 
kamertemperatuur. Waarom werkt de warmteproducent 
dan toch?
De warmteproducent kan verwarmen, om warm water op te 
warmen.
Uw installatie kan op 2 mogelijke typen regeling zijn ingesteld 
( hoofdstuk 2.2, pagina 5).
Bij een weersafhankelijke regeling (ook met invloed van de ka-
mertemperatuur) kan de warmteproducent werken, ook, wan-
neer de in de gemeten kamertemperatuur hoger is dan de 
ingestelde kamertemperatuur. Daardoor worden ook andere 
ruimten zonder eigen afstandsbediening altijd voldoende van 
warmte voorzien.

Waarom schakelt de verwarming niet uit, ondanks dat de 
buitentemperatuur de ingestelde temperatuurdrempel 
voor de zomeruitschakeling heeft bereikt? 
De zomeruitschakeling op buitentemperatuur houdt rekening 
met de thermische traagheid van de verwarmde gebouwmassa 

(demping door gebouwsoort). Daarom duurt het bij het berei-
ken van de temperatuurdrempel in de overgangstijd enkele 
uren, tot de omschakeling plaatsvindt.
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9 Storingen verhelpen

9.1 "Gevoelde" storingen verhelpen
Een "gevoelde" storing kan verschillende oorzaken hebben, die 
in de meeste gevallen in enkele eenvoudige stappen kunnen 
worden opgelost. 

Wanneer u het bijvoorbeeld te koud of te warm heeft, helpt de 
volgende tabel u bij het oplossen van de "gevoelde" storingen.

Commentaar Oorzaak Oplossing
Gewenste kamertempera-
tuur wordt niet bereikt.

De thermostaatkranen op de radiato-
ren zijn te laag ingesteld.

Thermostaatkranen hoger instellen.

Temperatuur voor cv-bedrijf te laag in-
gesteld.

Als de thermostaatkranen volledig geopend zijn, de tempe-
ratuur voor het cv-bedrijf hoger instellen.

Installatie in zomerbedrijf. Installatie naar winterbedrijf omschakelen 
( hfdst. 5.2.3, pagina 22).

Aanvoertemperatuurregelaar in de ex-
tra warmteproducent te laag ingesteld.

Stel de aanvoertemperatuurregelaar hoger in 
( handleiding van de warmteproducent).

Luchtinsluitingen in de cv-installatie. Radiatoren en cv-installatie ontluchten.
Installatieplaats van de buitentempera-
tuursensor ongunstig.

Schakel een installateur in om de buitentemperatuursensor 
op een geschikte installatieplaats te laten installeren.

De gewenste kamertempe-
ratuur wordt ver overschre-
den.

Radiatoren worden te warm. Temperatuur voor de betreffende bedrijfsmodus lager in-
stellen.
Temperatuur voor alle bedrijfsmodi lager instellen.
Thermostaatkranen in de nevenruimten lager instellen.

Wanneer een afstandsbediening in de 
referentieruimte is gemonteerd, is de 
installatieplaats van de afstandsbedie-
ning ongunstig, bijvoorbeeld buiten-
muur, bij een raam, tocht, ...

Schakel een installateur in om de afstandsbediening op een 
geschikte installatieplaats te laten installeren.

Te grote variaties in de ka-
mertemperatuur.

Tijdelijke inwerking van externe warm-
te op de ruimte, bijvoorbeeld door zon-
nestralen, kamerverlichting, TV, 
schouw, enzovoort.

Schakel een installateur in om de afstandsbediening op een 
geschikte installatieplaats te laten installeren.

Temperatuurtoename in 
plaats van -afname.

Tijd is verkeerd ingesteld. Tijd instellen.

Tijdens het verlaagd regime 
te hoge kamertemperatuur.

Grote warmte-opslag door het gebouw. Schakeltijd voor het verlaagd regime eerder kiezen.

Boiler wordt niet warm. Warmwatertemperatuur1) op de warm-
tebron te laag ingesteld.

Van Warmwater spaar op Warm water omzetten.

Warmwatertemperatuur1) op de warm-
teproducent niet te laag ingesteld.

Controleer de instellingen op de bedieningseenheid.

Warmwaterprogramma verkeerd inge-
steld.

Warmwaterprogramma instellen.

De configuratie van de warmwaterbe-
reiding past niet bij de cv-installatie.

Schakel een installateur in om de instellingen te laten con-
troleren.

Tabel 48  "Gevoelde" storingen verhelpen
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9.2 Oplossen getoonde storingen

Een storing in uw installatie wordt op het display van de bedie-
ningseenheid getoond.

Afb. 6  Storingsmelding

Bij meerdere opgetreden storingen wordt de storing met de 
hoogste prioriteit weergegeven. De storingscode en de subco-
de worden getoond. Deze codes geven de installateur informa-
tie over de oorzaak. Door bevestigen (indrukken keuzeknop) 
van een storing wordt naar de standaardweergave overgegaan. 
In de inforegel wordt bovendien een verwijzing naar de storing 
gemeld. Wanneer de storing nog actief is, wordt deze door in-
drukken van de terugtoets weer getoond.
De oorzaak kan een storing van de bedieningseenheid, een 
component, een bouwgroep of de warmtebron zijn.
De installatie blijft voor zover mogelijk in bedrijf, dat wil zeggen 
dat er nog verder kan worden verwarmd.

Het warm water aan de tap-
punten bereikt de gewenste 
temperatuur niet.

Thermostatische warmwatermeng-
kraan lager ingesteld dan de gewenste 
warmwatertemperatuur.

Schakel in geval van twijfel een installateur in, om de instel-
ling op de thermostatische warmwatermengkraan te con-
troleren.

In het info-menu wordt on-
der solaropbrengst altijd 0 
weergegeven, ondanks dat 
het solarsysteem in bedrijf 
is.

Solarsysteem verkeerd ingesteld. Schakel een installateur in om de instellingen op de bedie-
ningseenheid te laten controleren.

1) Meer informatie in de handleiding van de extra warmtebron.

Commentaar Oorzaak Oplossing

Tabel 48  "Gevoelde" storingen verhelpen

OPMERKING: Schade aan de installatie door 
vorst! De installatie kan ingeval van vorst be-
vriezen wanneer deze niet in bedrijf is, bijvoor-
beeld door een uitschakeling na storing.
▶ Controleer, of de storing met behulp van 

tab. 49 kan worden opgelost.
▶ Neem direct contact op met uw installa-

teur, wanneer dit niet mogelijk is.

6 720 807 326-55.2O
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Storingen die u zelf kunt oplossen

St
or

in
gs

-
co

de
 

Su
b-

co
de

Oorzaak of beschrij-
ving van de storing

Testprocedure / oorzaak Maatregel

Geen weergave op het display Installatie is uitgeschakeld. ▶ Installatie inschakelen.
Voeding van de bedieningseenheid is onderbro-
ken.

▶ Controleer of de bedieningseen-
heid correct in de steun zit.

A01 5450 Waarschuwing Z1 con-
densaatafvoer geblok-
keerd

Controleer of de condensaatafvoer vervuild is 
(bijvoorbeeld bladeren, aarde).

▶ Condensafvoer reinigen

A01 5451 Service warmtepomp 
nodig

Onderhoud noodzakelijk. Installatie blijft zover 
mogelijk in bedrijf.

▶ Schakel de installateur in om het 
onderhoud te laten uitvoeren.

A01 5454 Waarschuwing Z2 con-
densaatafvoer geblok-
keerd

Controleer of de condensaatafvoer vervuild is 
(bijvoorbeeld bladeren, aarde).

▶ Condensafvoer reinigen

A01 5526 Alarm Z2 Ontdooien 
mislukt

Controleer of de buiteneenheid vervuild is. Con-
troleer vooral de verdamper op vervuiling.

▶ Buiteneenheid reinigen (met 
name verdamper)

A11 1010 Geen communicatie via 
BUS-verbinding EMS 
plus

  – ▶ Controleer of de bedieningseen-
heid correct in de steun zit.

A11 1038 Tijd/datum ongeldige 
waarde

Datum/tijd nog niet ingesteld ▶ Datum/tijd instellen.
Voedingsspanning gedurende langere tijd uitge-
vallen

▶ Uitval van de voedingsspanning 
vermijden.

A11 3061
3062
3063
3064

Geen communicatie met 
de mengmodule (3061: 
cv-circuit 1, ..., 3064: 
cv-circuit 4)

  – ▶ Controleer of de bedieningseen-
heid correct in de steun zit.

A11 6004 Geen communicatie 
solarmodule

  – ▶ Controleer of de bedieningseen-
heid correct in de steun zit.

A21
A22
A23
A24

1001   – Geen BUS-verbinding tussen HPC400 en CRC10 
of CRC10H in het betreffende cv-circuit (A22: cv-
circuit 2, ..., A24: cv-circuit 4).

▶ Controleer of de bedieningseen-
heid correct in de steun zit.

H01 5284 Waarschuwing: laatste 
thermische desinfectie 
kon niet worden uitge-
voerd

Controleer of tijdens de thermische desinfectie 
eventueel constant water door aftappen uit de 
boiler wordt onttrokken.

▶ Continue warmwateropname 
blokkeren of tijdstip voor de ther-
mische desinfectie wijzigen.

H01 5252 Waarschuwing Z1 volu-
mestroom tussen bui-
ten- en binneneenheid 
beperkt

Controleer of het deeltjesfilter vervuild is. ▶ Filter reinigen

H01 5253 Waarschuwing Z2 volu-
mestroom tussen bui-
ten- en binneneenheid 
beperkt

Controleer of het deeltjesfilter vervuild is. ▶ Filter reinigen

Tabel 49  
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Wanneer een storing niet kan worden opgelost:
▶ Neem contact op met een erkend installateur of de service-

dienst en geef de storingscode, subcode en het identifica-
tienummer van de bedieningseenheid door.

H01 5283 Alarm Z2 hogedruksen-
sor

Controleer of de buiteneenheid vervuild is (met 
name verdamper en ventilator)

▶ Buiteneenheid reinigen

H01 5292 Alarm Z1 hogedruksen-
sor

Controleer of de buiteneenheid vervuild is (met 
name verdamper en ventilator)

▶ Buiteneenheid reinigen

H01 5293 Alarm Z1 lagedruksen-
sor

Controleer of de buiteneenheid vervuild is (met 
name verdamper en ventilator)

▶ Buiteneenheid reinigen

H01 5295 Alarm condensbewaking Op de aanvoerbuizen is vocht neergeslagen om-
dat de aanvoer te koud is.

▶ Wacht tot het vocht is opge-
droogd. Daarna het alarm op de 
HMI bevestigen door indrukken 
van de draaischakelaar.

▶ Als het alarm opnieuw optreedt, 
de installateur waarschuwen. ( 
De minimaal toegestane aanvoer-
temperatuur moet verhoogd wor-
den. Dit is een instelling in het 
servicemenu)

H01 5375 Alarm Z1 vorstbeveili-
ging actief.

De temperatuur in de condensator is te laag. 
Pompen en eventueel de warmtepomp worden 
gedwongen ingeschakeld.

De verwarming moet tijdens het 
stookseizoen niet worden uitgescha-
keld.

H01 5377 Alarm Z2 vorstbeveili-
ging actief.

De temperatuur in de condensator is te laag. 
Pompen en eventueel de warmtepomp worden 
gedwongen ingeschakeld.

De verwarming moet tijdens het 
stookseizoen niet worden uitgescha-
keld.

H01 5451 Alarm Z1 debiet tijdens 
ontdooien te laag

Controleer of het deeltjesfilter vervuild is. ▶ Filter reinigen

H01 5455 Alarm Z2 debiet tijdens 
ontdooien te laag

Controleer of het deeltjesfilter vervuild is. ▶ Filter reinigen

H01 5463 Alarm Z1 Ontdooien 
mislukt

Controleer of de buiteneenheid vervuild is. Con-
troleer vooral de verdamper op vervuiling.

▶ Buiteneenheid reinigen (met 
name verdamper) 

H01 5501 Alarm Z2 lagedruksen-
sor

Controleer of de buiteneenheid vervuild is (met 
name verdamper en ventilator)

▶ Buiteneenheid reinigen

St
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de
 

Su
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de

Oorzaak of beschrij-
ving van de storing

Testprocedure / oorzaak Maatregel

Tabel 49  

_ _ _

Tabel 50  Het identificatienummer van de bedieningseenheid moet uw installateur bij de installatie hier invullen.
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Storing van de extra warmteproducent

Vergrendelende storingen op de warmteproducent kunnen met 
een reset worden opgeheven.
▶ Voer een reset van de warmteproducent uit.
Meer informatie over het oplossen van storingen aan de warm-
teproducent vindt u in de handleiding van de warmteprodu-
cent.
▶ Kan de storing met een reset niet worden opgelost, neem 

dan contact op met uw installateur.

10 Milieubescherming/recyclage
Milieubescherming is een ondernemingsprincipe van de 
Bosch-groep. 
Kwaliteit van de producten, rendement en milieubescherming 
zijn voor ons gelijkwaardige doelstellingen. Wetten en voor-
schriften op het gebied van de milieubescherming worden 
strikt aangehouden.
Ter bescherming van het milieu gebruiken wij, rekening hou-
dend met bedrijfseconomische gezichtspunten, de best moge-
lijke techniek en materialen.

Verpakking
Voor wat de verpakking betreft, nemen wij deel aan de nationa-
le verwerkingssystemen, die een optimale recyclage waarbor-
gen. 
Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en 
kunnen worden hergebruikt.

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
Niet meer te gebruiken elektrische en elektro-
nische apparaten moeten gescheiden worden 
ingezameld en aan een milieuvriendelijke af-
valverwerking worden toegevoerd (Europese 
richtlijn betreffende elektrische en elektroni-
sche afgedankte apparaten).
Gebruik voor het afvoeren van elektrische en 

elektronische afgedankte apparaten de nationale retour- en in-
leversystemen.

Vaktermen
Verlaagd regime
Een tijdsperiode tijdens het automatisch bedrijf, met bedrijfs-
modus Sparen.

Automatisch bedrijf
De verwarming wordt volgens het tijdprogramma verwarmd en 
automatisch wordt omgeschakeld tussen de bedrijfsmodi.

Bedrijfsmodus
De bedrijfsmodi voor verwarmen zijn: Verwarmen, Sparen, 
Onb.tst. en Koelen. Verwarmen en Sparen worden (bijvoor-
beeld bij het instellen van het klokprogramma) met de symbo-
len  en  weergegeven.
De bedrijfsmodi voor warmwaterbereiding zijn: Warm water, 
Warmwater spaar en Uit.
Aan iedere bedrijfsmodus is een instelbare temperatuur toege-
kend (behalve bij Uit).

Vorstbeveiliging
Afhankelijk van de gekozen vorstbeveiliging wordt bij buiten- 
en/of kamertemperatuur onder een bepaalde kritische drem-
pel de cv-pomp ingeschakeld. De vorstbeveiliging voorkomt 
het bevriezen van de verwarming.

Gewenste kamertemperatuur (ook wel wens- of streeftem-
peratuur)
De door de verwarming nagestreefde kamertemperatuur. Deze 
kan individueel worden ingesteld.

Basisinstelling
In de bedieningseenheid vast opgeslagen waarden (bijvoor-
beeld complete tijdprogramma's), die te allen tijde ter beschik-
king staan en indien nodig kunnen worden hersteld.

Verwarmingsfase
Een tijdsperiode tijdens het automatisch bedrijf, met bedrijfs-
modus Verwarmen.

Hybride systeem
CV-systeem van af fabriek op elkaar afgestemde warmteprodu-
centen met geïntegreerde optimaliseringsregeling, die als een 
module of als afzonderlijke modules wordt aangeboden (bij-
voorbeeld warmtepomp met cv-toestel als bijverwarming). Het 
systeem produceert warm cv-water voor de verwarming van 
een gebouw en eventueel voor de warmwaterbereiding.

Kinderslot
Instellingen in de standaardweergave en in het menu kunnen al-
leen worden veranderd, wanneer het kinderslot (toetsblokke-
ring) is uitgeschakeld ( pagina 13).

Storingen aan de warmteproducent worden al-
tijd op de warmteproducent getoond. 
Bij een bestaande BUS-verbinding tussen be-
dieningseenheid en warmteproducent worden 
deze ook op de bedieningseenheid getoond.
Informeer in geval van twijfel bij uw installa-
teur, welke verbinding bestaat.



47

Vaktermen

HPC400 – 6 720 822 134 (2017/10)

Koelbedrijf
Een warmtepomp kan warmte afgeven en opnemen. Daardoor 
is het mogelijk om het water in het verwarmingssysteem te koe-
len. Als de kamertemperatuur boven een bepaalde waarde uit-
komt, wordt deze in het koelbedrijf op de daarvoor ingestelde 
waarde geregeld.

Onbelaste toestand
In onbelaste toestand wordt noch verwarmd, noch gekoeld. 
Deze staat kan optreden tussen de bedrijfsmodi verwarmen en 
koelen. De warmtepomp is echter aan.

Menginrichting
Module, die automatisch waarborgt, dat warm water bij de tap-
punten maximaal met de op de menginrichting ingestelde tem-
peratuur kan worden genomen.

Geoptimaliseerd bedrijf
In geoptimaliseerd bedrijf is het automatisch bedrijf (het tijd-
programma voor verwarming) niet actief en wordt constant op 
de voor het geoptimaliseerde bedrijf ingestelde temperatuur 
verwarmd.

Referentieruimte
De referentieruimte is de ruimte in de woning, waar een af-
standsbediening is gemonteerd. De kamertemperatuur in deze 
ruimte dient als stuurgrootheid voor het toegekende cv-circuit.

Schakeltijd
Een bepaalde tijd, waarop bijvoorbeeld de verwarming start of 
warm water wordt geproduceerd. Een schakeltijd is onderdeel 
van een tijdprogramma.

Smart grid
In een Smart grid zijn stroomvoorziening en verbruikers in een 
stroomnet communicerend met elkaar verbonden. Door dit ex-
tra netwerk kunnen vermogenspieken en onbelaste toestanden 
met in- en uitschakelen van de verbruikers beter vermeden 
worden om de volledige belasting van het elektriciteitsnet te 
optimaliseren.

Temperatuur van een bedrijfsmodus
Een tempratuur, die aan een bedrijfsmodus is toegekend. De 
temperatuur is instelbaar. Respecteer de toelichting over de 
bedrijfsmodi.

Thermische desinfectie
Deze functie verwarmt het warm water tot een temperatuur bo-
ven 65 °C. Deze temperatuur is nodig voor het doden van ziek-
teverwekkers (bijvoorbeeld legionella). Respecteer de 
veiligheidsinstructies betreffende verbrandingsgevaar.

Vakantieprogramma
Het vakantieprogramma maakt een meerdaagse onderbreking 
mogelijk van de anders geldende instellingen van de bedie-

ningseenheid. Na afloop van het vakantieprogramma werkt de 
bedieningseenheid weer met de anders geldende instellingen.

Aanvoertemperatuur
Temperatuur waarmee het opgewarmde water in het cv-circuit 
van de centrale verwarming vanuit de warmteproducent naar 
de verwarmingsoppervlakken stroomt.

Boiler
Een boiler slaat opgewarmd drinkwater op in grotere hoeveel-
heden. Daardoor is voldoende warm water aan de tappunten 
(bijvoorbeeld kranen) ter beschikking. Dit is bijvoorbeeld ide-
aal voor uitgebreid douchen.

Tijdprogramma voor verwarming
Dit tijdprogramma zorgt voor de automatische omschakeling 
tussen de bedrijfsmodi op de vastgelegde schakeltijden.

Tijdprogramma voor warmwaterbereiding
Dit tijdprogramma zorgt voor de automatische omschakeling 
tussen de bedrijfsmodi Warm water, Warmwater spaar en 
Uit op de vastgelegde schakeltijden. Het kan worden gekop-
peld aan het tijdprogramma voor de verwarming 
( hoofdstuk 5.3.2, pagina 23).

Tijdprogramma voor circulatie
Dit tijdprogramma zorgt voor het automatisch bedrijf van de 
circulatiepomp op vastgelegde schakeltijden. Het is zinvol dit 
tijdprogramma aan het tijdprogramma voor warm water te kop-
pelen.

Circulatiepomp
Een circulatiepomp laat het warm water tussen boiler en tap-
punt (bijvoorbeeld waterkraan) circuleren. Zo staat aan het 
tappunt sneller warm water ter beschikking. De circulatiepomp 
kan door een tijdprogramma worden gestuurd.
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