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NL830521/190729 • Wijzigingen voorbehouden.

Het standaardscherm ‘Verwarming’ Het standaardscherm ‘Warm tapwater’ Het menu ‘Informatie en snelinstelling’
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1 Symbool voor het programmaonderdeel
‘Verwarming’
Het symbool voor de verwarming geeft aan dat de informatie ernaast en de instellingsmogelijkheden alleen betrekking hebben op
de verwarming. Als u op dit symbool drukt, kunt u omschakelen
tussen de verschillende productiewijzen van de warmtepomp.

1 USB-poort
(contact achter de klep)

2 Scherm

Een menuniveau hoger
Een menuniveau lager

Scrollbalk

Invoer opslaan
Invoer annuleren

3 Statusindicatie
Ring rond de draaiknop brandt groen =
installatie werkt correct
Ring rond de draaiknop knippert groen-rood =
zelfherstellende bedrijfsonderbreking
Ring rond de draaiknop brandt rood =
storing
Een foutmelding wordt aangegeven, tot ze met een druk
op de draai-drukknop wordt bevestigd. Na 7 seconden
verschijnt automatisch het standaardscherm. Neem de
instructies op het scherm in acht.

4 Draai-drukknop
Draaien =
symbool of menuveld selecteren, waarde
instellen
Drukken =
geselecteerd symbool of menuveld bevestigen , invoer van waarden activeren en
invoer van waarden beëindigen
Handmatige reset =
7 seconden op de draai-drukknop drukken

Op het scherm verschijnt het menu ‘Info + instellingen’.
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2 Huidige bedrijfswijze van de verwarming
Auto(matisch),Vakantie, ZWE (tweede warmteopwekker), Uit of Party.

9 Symbool voor het programmaonderdeel ‘Warm
tapwater’ Geeft aan dat in het standaardscherm
functies voor het warm tapwater worden geregeld.
10 Huidige bedrijfswijze van de warmtapwaterbereiding
Auto(matisch),Vakantie, ZWE (tweede
warmteopwekker), Uit of Party.
11 Insteltemperatuur voor de warmtapwaterbereiding

Het navigatiescherm

5 Compressor
Het compressorsymbool draait als de compressor loopt.
6 Huidige bedrijfstoestand
Verwarming

Warm water

Opwarmprogramma

Ontdooien

Energiebedrijf
Pompaanvoer (alleen SW en WW)
Fout

Koeling

7 Huidige buitentemperatuur
8 Datum en tijd
N Navigatiepijl
hier: naar het navigatiescherm

Selecteren om de bedrijfswijze, schakeltijden of
verwarmingstemperatuur te wijzigen.

Menu ‘Warm tapwater’

Selecteren om de bedrijfswijze, blokkeertijden en
gewenste temperatuur te wijzigen.

3 Digitale temperatuurindicatie
Geeft aan hoeveel de gewenste retourtemperatuur van het verwarmingswater moet afwijken van die van de ingestelde stooklijn.
Maximale waarde van de mogelijke afwijking: ± 5 °C
4 Temperatuurschaal
Geeft grafisch aan hoeveel de gewenste retourtemperatuur
van het verwarmingswater moet afwijken van die van de ingestelde stooklijn.
Maximale waarde van de mogelijke afwijking: ± 5 °C

Menu ‘Verwarming’

Menu ‘Complete installatie’

Selecteren om een gezamenlijke bedrijfswijze voor
verwarming, warm tapwater (en indien aanwezig
zwembad) in te stellen.

1 Momentele bedrijfsstatus van de warmtepomp
met tijdsindicatie
2 Momentele bedrijfstoestand of storingsmelding
3 Pictogrammen van de programmaonderdelen
van de verwarmings- en warmtepompregelaar
Standaardpictogrammen die altijd worden weergegeven, zijn:
Opent het menu ‘Informatie en snelinstelling’
(voor alle gebruikers).
Opent het programmaonderdeel ‘Verwarming’
(voor de installateur).
Opent het programmaonderdeel ‘Warm tapwater’
(voor de installateur).
Opent het programmaonderdeel ‘Service’
(voor de klantenservice).
Afhankelijk van de warmtepomp en de uitrusting en
programmering van de verwarmings- en warmtepompregelaar verschijnen aanvullende pictrogrammen.
4 Informatie over het geselecteerde pictogram.

Automatisch Het menuveld geeft de huidige
bedrijfswijze aan.

Selecteren om het menu ‘Bedrijfswijze’ te openen.
Hier de bedrijfswijze instellen.

Dagbedrijf = verwarming is verhoogd
Nachtbedrijf = verwarming is verlaagd
Selecteren om het menu met de schakeltijden voor
de verwarming te openen. Daar de tijden voor het
dagbedrijf instellen.

Temperatuur –> activeren om de verwarmingstemperatuur
(verwarmingswaterretour) te wijzigen.
Invoer met de draai-drukknop.
Waardebereik: -5 °C – 5 °C

Blokkering warm tapwater
Warmtapwaterbereiding
Selecteren om het menu met de schakeltijden voor
de warmtapwaterbereiding te openen. Daar de
tijden voor de warmtapwaterblokkering instellen.

Berekend –> Selecteren om de insteltemperatuur voor
warm tapwater te wijzigen.

