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Snelgids
Navigatie

Toets OK (bevestigen/selecteren)
Toets Terug (terug/ongedaan
maken/afsluiten)
Selectieknop
(verplaatsen/verhogen/verlagen)

Een gedetailleerde uitleg van de toetsfuncties vindt u op pagina 9.

Het bladerendoor demenu' s enhet verrichten vandiverse instellingen
wordt beschreven op pagina 14.

Het binnenklimaat instellen

2X

BINNENKLIMAAT

MIJN SYSTEEM

INFO

WARMTAPWATER

temperatuur 1.1.1

De modus voor het instellen van de binnentemperatuur opent u door
inde startmodus inhethoofdmenu tweekeerdeOK-toets in tedrukken.
Meer over de instellingen leest u op pagina 22.

Warmtapwatervolume verhogen

2X

1X
BINNENKLIMAAT

MIJN SYSTEEM

INFO

WARMTAPWATER uit

tijdelijk in luxe 2.1

3 uren

6 uren

12 uren

Om de hoeveelheid warmwater tijdelijk te verhogen (als er een boiler
is aangesloten op uw SMO 20), draait u de selectieknop eerst naar
menu 2 (waterdruppel) en drukt u vervolgens 2 keer op de OK-knop.
Lees meer over de instellingen op pagina 36.

Bij verstoringen van het comfort
Indien het comfort, op welke wijze dan ook, verstoord raakt, is er een
aantalmaatregelendatukuntnemenvoordatu contactmoetopnemen
met uw installateur. Zie pagina 59 voor instructies.
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1 Belangrijke informatie

Installatiegegevens
SMO 20Product

Serienummer

Installatiedatum

Installateur

Type koppeling

Accumulator/boiler

Grootte warmtepomp/uitvoer

Type bijverw./vermogen

Instel-
len

Stan-
daard-
in-
stel-
lin-
gen

NaamNr.

0/9stooklijn (verschuiving stooklijn/stooklijn)1.9.1

Het serienummer moet altijd worden vermeld

Certificaat dat de installatie is uitgevoerd volgens de instructies in de in-
stallatiehandleiding van NIBE en de geldende regels.

_________________________Handte-
kening

__________________Datum
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Veiligheidsinformatie

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar of door personen met beperkingen van
psychische, zintuigelijke of lichamelijke aard, of door
personenmetgebrek aankennis enervaring,wanneer
zij onder toezicht staan en instructies hebben ontvan-
gen om het apparaat veilig te gebruiken en zij de bij-
komende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet
met het apparaat spelen. Het reinigen en onderhoud
dat door de gebruiker mag worden uitgevoerd, kan
niet zonder toezichtdoor kinderenwordenuitgevoerd.

Rechten om ontwerpwijzigingen door te voeren zijn
voorbehouden.

©NIBE 2014.

Voorzichtig!

De SMO 20 moet worden geïnstalleerd via een
werkschakelaarmetminimaal 3mmschakelafstand.

Voorzichtig!

Als de voedingskabel beschadigd is,magdezeuitslui-
tendworden vervangendoorNIBE, zijn serviceverte-
genwoordiger of een soortgelijke erkende persoon
om gevaar en schade te voorkomen.

Symbolen

Voorzichtig!

Dit symbool duidt aan dat de machine of een persoon gevaar loopt.
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LET OP!

Dit symbool duidt belangrijke informatie aan over wat u in de gaten
moet houden tijdens onderhoud aan uw installatie.

TIP

Dit symbool duidt tips aanomhetgebruik vanhetproduct te vergemak-
kelijken.
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Keurmerk
De SMO 20 is voorzien van het CE-merk en voldoet aan IP21.

Het CE-keurmerk houdt in dat NIBE garandeert dat het product voldoet
aan alle relevante, uit EU-richtlijnen voortvloeiende wet- en regelgeving
ten aanzien van het product. Het CE-keurmerk is verplicht voor demeeste
producten die in de EU worden verkocht, ongeacht het land waar ze zijn
gemaakt.

IP21 houdt in dat het product met de hand kan worden aangeraakt, dat
voorwerpen met een diameter groter dan of gelijk aan 12,5 mm niet
kunnen doordringen in en schade kunnen veroorzaken aan het product
en dat het product is beschermd tegen verticaal vallende druppels.

Serienummer
Het serienummer is te vinden op de bovenkant van de kap op de bedie-
ningsmodule.

L
E
K

Serienummer

LET OP!

Vermeld bij het doorgeven van een storing altijd het serienummer van
het product.
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Contactgegevens
KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 SchörflingAT

Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at
www.knv.at
NIBEWärmetechnikAG,Winterthurerstrasse 710, CH-8247 FlurlingenCH

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.ni-
be.ch
Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad
Jizerou

CZ

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz
www.nibe.cz
NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 CelleDE

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.ni-
be.de
Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7,
6920 Videbæk

DK

Tel: 97172033 Fax: 97172933E-mail: info@volundvt.dkwww.volund-
vt.dk
NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 VantaaFI

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi
NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, 01600
Reyrieux

FR

Tel : 03 88 06 24 10 Fax : 03 88 06 24 11 E-mail: info@nibe.fr www.ni-
be.fr
NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, BridgeWay, Ches-
terfield S41 9QG

GB

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk
www.nibe.co.uk
NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP OosterhoutNL

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.ni-
benl.nl
ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Volle-
bekk, 0516 Oslo

NO

Tel. sentralbord: +47 23 170520 E-mail: post@abkklima.nowww.nibe-
energysystems.no
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NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOKPL

Tel: 0856628490 Fax: 0856628414E-mail: sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl
© "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny NovgorodRU

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 MarkarydSE

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se
www.nibe.se

Voor landen die niet in deze lijst staan kunt u contact opnemen met Nibe Sweden of
kunt u kijken op www.nibe.eu voor meer informatie.
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SMO 20 – Een uitstekende keuze
SMO 20 is een elektrische bedieningsmodule die op de markt is gebracht
om uwwoning van goedkope en milieuvriendelijke verwarming te voor-
zien. Het verwarmen gebeurt betrouwbaar en economisch met een NIBE
lucht/water-warmtepomp en accumulator/boiler.

Eenbijverwarming (bijvoorbeeld eenboiler opelektriciteit/olie/gas) treedt
automatisch in werking in het geval er iets onverwachts zou gebeuren of
als reservevoorziening.

Uitstekende eigenschappen van de SMO 20:
■ Makkelijk leesbaar display

Debedieningsmoduleheeft eenmakkelijk leesbaardisplaymetgebruiks-
vriendelijkemenu's omhet instellen van een aangenaambinnenklimaat
te vergemakkelijken.

■ Eenvoudig te installeren

SMO 20 is eenvoudig te installeren in combinatie met een compatibele
NIBE lucht/water-warmtepomp. Bij installatie in combinatie daarmee
wordt de bedieningsmodule aangesloten op de warmtepomp, zodat u
eventuele warmtepomp-alarmmeldingen kunt zien in SMO 20. Door
zijn formaat kandebedieningsmodulewordengeïnstalleerdopbinnen-
muren, zodat deze makkelijk bereikbaar is voor de bediening van uw
installatie.
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2 De bedieningsmodule: het
hart van de woning

Functioneren bedieningsmodule
SMO20 is een eenvoudige elektrische bedieningsmodule die, samenmet
deNIBE lucht/water-warmtepomp, accumulator/boiler enbijverwarming
(bijv. boiler op elektriciteit/gas) een volledige installatie vormt. Hij stuurt
onder andere de warmtepomp, circulatiepompen, wisselkleppen en bij-
verwarmingaanomuwhuis zoefficiëntmogelijk te voorzien vangoedkope
en milieuvriendelijke verwarming.

Contact met de SMO 20
Bedieningseenheid

A
B
C
D
E
F

Display

Statuslamp

Toets OK [OK]

Toets Terug

Selectieknop

Schakelaar

BINNENKLIMAAT

MIJN SYSTEEM

INFO

WARMTAPWATER

SMO 20

Aan de voorkant van de regelmodule bevindt zich een display-eenheid
die wordt gebruikt voor communicatie met de SMO 20. Hier kunt u het
volgende doen:
■ de installatie in- of uitschakelen of in de noodstand laten draaien.
■ hetbinnenklimaat enwarmtapwater instellenende installatie aanpassen
aan uw behoeften.

■ ontvangt u informatie over instellingen, status en gebeurtenissen.
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■ bekijkt u verschillende soortenalarmmeldingenenontvangtu instructies
over hoe u deze kunt verhelpen.

Display

Instructies, instellingen en bedieningsinformatie worden op het
display weergegeven. Het gebruikersvriendelijke display en menu-
systeem vergemakkelijken de navigatie tussen de verschillende
menu's en opties om het comfort in te stellen of de benodigde in-
formatie te verkrijgen.

A

Statuslamp

De statuslamp geeft de status van de regelmodule aan. De lamp:
■ brandt groen tijdens normaal bedrijf.
■ brandt geel in de noodstand.
■ brandt rood in het geval van een geactiveerd alarm.

B

Toets OK [OK]

De toets OK [OK] wordt gebruikt om:
■ selecties van submenu's/opties/instelwaarden/pagina in de
startgids te bevestigen.

C

Toets Back [Terug]

De toets back [terug] wordt gebruikt om:
■ terug te keren naar het vorige menu.
■ een instelling te wijzigen die niet is bevestigd.

D

Selectieknop

De selectieknop kan naar rechts of links worden gedraaid. U kunt:
■ in de menu's en tussen de opties scrollen.
■ de waarden verhogen en verlagen.
■ scrollen door pagina's, sommige informatie is verdeeld over
meerder pagina's (bijvoorbeeld helptekst of service-info).

E
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Schakelaar

De schakelaar kan in drie standen worden gezet:
■ Aan ()
■ Stand-by ( )
■ Noodstand ( )

De noodstand mag alleen worden gebruikt in het geval van een
fout op de regelmodule. In deze stand schakelt de compressor in
de warmtepomp uit en schakelt de elektrische bijverwarming in.
Het display van de regelmodule is niet verlicht en de statuslamp
brandt geel.

F
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Menusysteem

BINNENKLIMAAT

MIJN SYSTEEM

INFO

WARMTAPWATER

Binnentemperatuur -
(indien
ruimtesensoren zijn
geïnstalleerd)

Warmtapwatertemp.

Tijdelijk in luxe (indien
geactiveerd)

Buitentemperatuur

Geschatte
hoeveelheid
warmtapwater

BINNENKLIMAAT

Het binnenklimaat instellen. Zie pagina 21.
Menu 1

WARMTAPWATER

De warmtapwaterproductie instellen. Zie pagina 36.
Menu 2

Dit menu wordt uitsluitend weergegeven wanneer er een boiler in het
systeem is geïnstalleerd.

INFO

Weergave van temperatuur en andere bedrijfsinformatie en toegang tot
alarmlog. Zie pagina 40.

Menu 3

MIJN SYSTEEM

Instellen van tijd, datum, taal, weergave, bedrijfsmodus, enz. Zie pagina
43.

Menu 4
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Symbolen display

De volgende symbolen kunnen bij bedrijf op het display verschijnen.

BeschrijvingSymbool

Dit symbool verschijnt in het informatievenster als er informa-
tie van belang in menu 3.1 staat.

Deze twee symbolen geven aan of de compressor in de bui-
tenunit of de bijverwarming in de installatie is geblokkeerd
via de SMO 20.

Beide kunnen bijv. worden geblokkeerd als een bepaalde
bedrijfsstand is gekozen in menu 4.2, als blokkeren is inge-
pland in menu 4.9.5 of als een alarm is geactiveerd dat één
van beide blokkeert.

Compressor blokkeren.

Bijverwarming blokkeren.

Dit symbool verschijnt als de luxe stand voor warmtapwater
is geactiveerd.

Dit symbool geeft aan of "vakantie-instelling" is geactiveerd
in menu 4.7 of niet.

Dit symbool geeft aan of de SMO 20 contact heeft met NIBE
Uplink™.

Dit symbool geeft aan of zwembadverwarming actief is.

Accessoire vereist.

Dit symbool geeft aan of koeling actief is.

Accessoire vereist.
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BINNENKLIMAAT

MIJN SYSTEEM

INFO

WARMTAPWATER

BINNENKLIMAAT 1

temperatuur

geavanceerd

programmering uit

Gemarkeerd
hoofdmenu

Menunummer - gemarkeerd submenu Naam en menunummer - hoofdmenu

Symbool -
hoofdmenu

Statusinformatie -
submenu's

Naam - submenu'sSymbolen – submenu's

Werking

Draai de selectieknop naar links of rechts om de cursor te ver-
plaatsen. Degemarkeerdepositie is altijd lichter en/of heeft een
licht frame.

Menu selecteren

Selecteer eenhoofdmenudoor het temarkeren en vervolgens opOK [OK]
te drukkenomdoor hetmenusysteem te lopen. Erwordt hierna eennieuw
venster met submenu's geopend.

Selecteer een vande submenu's door hetmenu temarkeren en vervolgens
op OK [OK] te drukken.
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Opties selecteren

zuinig

comfortstand 2.2

normaal

luxe

Alternatief

In een optiemenu wordt de huidig geselecteerde optie aangegeven
met een groen vinkje.

Een andere optie selecteren:
1. Markeer de betreffende optie d.m.v. de selctieknop. Een van de

opties is voorgeselecteerd (wit).
2. Druk op OK [OK] om de geselecteerde optie te bevestigen. De

geselecteerde optie heeft een groen vinkje.
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Een waarde instellen

tijd & datum 4.4

tijd

dag

jaar

maand

24 uur

12 uur

datum

Te wijzigen waarden

Om een waarde in te stellen:
1. Markeer u de waarde die u wilt instellen met de selectieknop.
2. Drukt uopOK [OK]. De achtergrond vandewaardewordt groen.

Dit betekent dat u de instelmodus hebt geopend.
3. Draai de selectieknop naar rechts omdewaarde te verhogen en

naar links om deze te verlagen.
4. Druk op OK om de waarde te bevestigen die u hebt ingesteld.

Druk op de toets Back [Terug] om naar de oorspronkelijke
waarde terug te keren.
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Het virtuele toetsenbord gebruiken

Verschillende toetsenborden

Als het in sommigemenu's nodig is dat er tekst wordt ingevoerd, is er een
virtueel toetsenbord beschikbaar.

Afhankelijk van hetmenuhebt u de beschikking over verschillende teken-
sets die u met behulp van de selectieknop kunt selecteren. Om andere
tekens te gebruiken, drukt u op de Terug-knop. Als een menu maar één
tekenset heeft, wordt het toetsenbord direct weergegeven.

Als u klaar bent met het invoeren van tekst, markeert u "OK" en drukt u
op de OK-knop.
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Door de vensters scrollen

Een menu kan uit meerdere vensters bestaan. Draai de selectieknop om
tussen de vensters te scrollen.

Huidige
menuvenster

Aantal vensters in
het menu

Door de vensters in de startgids scrollen

taal 4.6

Indien de startgids zich links van deze pagina
bevindt, wordt deze automatisch korter
60 min.

startgids NIBE SMO 20Pijlen voor door venster scrollen in startgids

1. Draai de selectieknop totdat de pijltjes in de linkerbovenhoek (bij het
paginanummer) zijn gemarkeerd.

2. DrukopdeOK-knopomnaarde volgende stap inde startgids tegaan.

Helpmenu

In veel menu's staat een symbool dat aangeeft dat er extra hulp be-
schikbaar is.

Om de helptekst te openen:
1. Gebruikt u de selectieknop om het helpsymbool te selecteren.
2. Drukt u op OK [OK].

Dehelptekst bestaat vaakuitmeerdere vensterswaartussenukunt scrollen
met de selectieknop.
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Onderhoud van SMO 20
Regelmatige controles
Uwwarmtepompvereist slechtsminimaal onderhoudna inbedrijfstelling.
Wel wordt aanbevolen om uw installatie regelmatig te controleren. Voor
meer informatie over het onderhoud vanwarmtepompen en/of accumu-
latortanks/boilers, zie de relevante handleiding.

Indien er zich iets ongewoons voordoet, worden er meldingen over de
storing weergegeven op het display in de vorm van verschillende alarm-
teksten. Zie alarmbeheer op pagina 58.

Bespaartips
Uwwarmtepomp produceert warmte en warmtapwater. Dit verloopt via
uw bedieningsinstellingen.

Factorendie het energieverbruik beïnvloeden zijn bijvoorbeeld debinnen-
temperatuur, hetwarmtapwaterverbruik, het isolatieniveauvandewoning
en de hoeveelheid en grootte van de ramen. De locatie van de woning is
ook een beïnvloedende factor, bijv. door de blootstelling aan wind.

Als u "Warmtapwater zuinig" activeert,wordt erminder energie verbruikt.

Stroomverbruik

Door de binnentemperatuur met één graad te verhogen, neemt het
elektriciteitsverbruik toe met ca. 5%.

Huishoudelektriciteit

In het verleden is berekenddat eengemiddeld Zweeds huishoudenonge-
veer 5000 kWh aan huishoudelektriciteit/jaar verbruikt. Tegenwoordig
ligt dit doorgaans tussen 6000-12.000 kWh/jaar.

Geschat
jaarver-
bruik
(kWh)

Normaalvermogen
(W)

Apparatuur

Stand-byBestu-
ring

3802200Flatscreen-tv (in bedrijf: 5 uur/dag, stand-
by: 19 uur/dag)

901011Digitale box (in bedrijf: 5 uur/dag, stand-
by: 19 uur/dag)

45515Dvd (in bedrijf: 2 uur/week)
672160TV-spelconsole (in bedrijf: 6 uur/week)
50140Radio/stereo (in bedrijf: 3 uur/dag)
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Geschat
jaarver-
bruik
(kWh)

Normaalvermogen
(W)

Apparatuur

1202100Computer incl. beeldscherm (in bedrijf: 3
uur/dag, stand-by 21 uur/dag)

175-60Gloeilamp (in bedrijf 8 uur/dag)
55-20Spot, halogeen (in bedrijf 8 uur/dag)
165-100Koelkast (in bedrijf: 24 uur/dag)
380-120Vriezer (in bedrijf: 24 uur/dag)
365-1500Oven, kookplaat (in bedrijf: 40 min/dag)
310-3000Oven (in bedrijf: 2 uur/week)
730-2000Afwasmachine, koudwateraansluiting (in

bedrijf: 1 keer/dag)
730-2000Wasmachine (in bedrijf: 1 keer/dag)
730-2000Droger (in bedrijf: 1 keer/dag)
100-1000Stofzuiger (in bedrijf: 2 uur/week)
50-400Motorblokverwarming (in bedrijf: 1

uur/dag, 4 maanden per jaar)
100-800Verwarming passagierscompartiment (in

bedrijf: 1 uur/dag, 4 maanden per jaar)

Deze waarden zijn geschatte voorbeeldwaarden.

Voorbeeld: Een gezin met 2 kinderen woont in een huis met 1 flatscreen-
tv, 1 digitale box, 1 dvd-speler, 1 tv-spelconsole, 2 computers, 3 stereo's,
2 gloeilampen in de wc, 2 gloeilampen in de badkamer, 4 gloeilampen in
de keuken, 3 gloeilampen buiten, een wasmachine, wasdroger, koelkast,
diepvries, oven, stofzuiger,motorblokverwarming = 6240 kWhhuishoud-
elektriciteit/jaar.

Energiemeter

Controleer de energiemeter van de woning regelmatig, bij voorkeur een
keer per maand. Op die manier merkt u verschillen in het stroomverbruik
op.
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3 SMO 20 – tot uw dienst

Het binnenklimaat instellen
Overzicht

Submenu's
BINNENKLIMAAT 1

temperatuur

geavanceerd

programmering uit

Het menu BINNENKLIMAAT heeft
meerdere submenu's. U vindt de sta-
tusinformatie van het betreffende
menu op het display aan de rechter-
kant van de menu´s.

temperatuur De temperatuur voor
het afgiftesysteem instellen. In de
statusinformatie worden de instel-
waardenweergegeven voorhet afgif-
tesysteem.

programmering Verwarming en
koeling plannen. De statusinformatie "instellen" wordt weergegeven
wanneer u eenprogramma instelt,maar opditmoment is dezeniet actief,
"vakantie-instelling" wordt weergegeven wanneer het vakantieschema
tegelijkertijd actief is met de programmering (de vakantiefunctie krijgt
prioriteit), "actief"wordtweergegevenwanneer eendeel vanhetprogram-
ma actief is. Zo niet, dan wordt weergegeven " uit".

geavanceerd Stooklijn, afstelling met extern contact, minimale waarde
van aanvoertemperatuur, ruimtevoeler en koelfunctie instellen.
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temperatuur
temperatuur 1.1.1Selecteer of u verwarmen of koelen

wilt instellen op de gewenste tempe-
ratuur in het volgendemenu "tempe-
ratuur koeling/verwarming".

Stel de temperatuur (met geïnstal-
leerde en geactiveerde ruimtevoe-
lers):

verwarming

Instelbereik: 5 - 30 °C

Standaardwaarde: 20

koeling

Instelbereik: 5 - 30 °C

Standaardwaarde: 25

Menu
1.1

De waarde in het display wordt weergegeven als een temperatuur in °C
indien het klimaatsysteem wordt geregeld door een ruimtevoeler.

LET OP!

Een verwarmingssysteemmet een langzame warmteafgifte, zoals bij-
voorbeeld een vloerverwarming, is mogelijk niet geschikt voor regeling
met behulp van de ruimtesensor van de warmtepomp.

Gebruik de selectieknop om de kamertemperatuurinstelling te wijzigen
in de gewenste temperatuur op het display. Bevestig de nieuwe instelling
met een druk op OK [OK]. De nieuwe temperatuur wordt weergegeven
aan de rechterkant van het symbool in het display.

Instellen van de temperatuur (zonder geactiveerde ruimtevoelers):

Instelbereik: -10 tot +10

Standaardwaarde: 0

Het display geeft de instelwaarden voor verwarming weer (verschuiving
stooklijn). Verhoogof verlaagdewaardeophet display omdebinnentem-
peratuur te verhogen of te verlagen.

Gebruik de selectieknop om een nieuwewaarde in te stellen. Bevestig de
nieuwe instelling met een druk op OK [OK].

Het aantal stappendatdewaardemoetwordengewijzigd voor eengraad
verschil in de binnentemperatuur hangt af van de verwarmingsinstallatie.
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Eén stap is normaliter voldoende, maar in sommige gevallen kunnen
meerdere stappen nodig zijn.

De gewenste waarde instellen. De nieuwe waarde wordt weergegeven
aan de rechterkant van het symbool in het display.

LET OP!

Een stijging in de kamertemperatuur kan worden vertraagd door de
thermostaten van de radiatoren of de vloerverwarming. Open daarom
de thermostaten volledig, behalve in die kamers waar een koudere
temperatuur is vereist, bijv. slaapkamers.

TIP

Wacht 24 uur voordat u een nieuwe instelling invoert, zodat de kamer-
temperatuur tijd heeft te stabiliseren.

Indien het buiten koud is en de kamertemperatuur te laag is, verhoogt
u de stooklijn in menu 1.9.1 met één stap.

Indien het buiten koud is en de kamertemperatuur te hoog is, verlaagt
u de stooklijn in menu 1.9.1 met één stap.

Indien het buiten warm is en de kamertemperatuur te laag is, verhoogt
u de waarde in menu 1.1 met één stap.

Indien het buiten warm is en de kamertemperatuur te hoog is, verlaagt
u de waarde in menu 1.1 met één stap.

programmering
programmering1.3

koeling uit

verwarming uit

In het menu programmering wordt
binnenklimaat (verwarming/koeling)
voor elkewerkdaggeprogrammeerd.

U kunt ookeen langereperiode instel-
len tijdens eengeselecteerde periode
(vakantie), en wel in menu 4.7.

Menu
1.3

verwarming
U kunt hier een hogere of lagere kamertemperatuur programmeren tot
max. drie perioden per dag. Als er een ruimtesensor is geïnstalleerd en

Menu
1.3.1

geactiveerd, is de gewenste kamertemperatuur (°C) voor de opgegeven
periode ingesteld. Zonder een geactiveerde ruimtesensor wordt de ge-
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wenste wijziging ingesteld (instelling in menu 1.1). Eén stap is normaal
voldoende omde kamertemperatuurmet één graad te veranderen, maar
in sommige gevallen kunnen meerdere stappen nodig zijn.

VERWARMING PROGRAMMEREN 1.3.1

geactiveerd

schema 2 schema 3schema 1

alle
maa
dins
wo
don
vri
zat
zon

21:30 - 06:00 20.5°

Periode AfstellenDag

Ingeschakeld programmering

Conflict

Programmering: Hier selecteert u het te wijzigen programma.

Geactiveerd:Hier activeert u het programma voor de geselecteerde peri-
ode. Insteltijden worden niet beïnvloed door een deactivering.
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Dag: Selecteer hier op welke dag(en) van de week het programma van
toepassing is. Om het programma voor een bepaalde dag te verwijderen,
moet de tijd voor die dag worden gereset door de starttijd en stoptijd
hetzelfde in te stellen. Indien de regel "all" ["allemaal"] wordt gebruikt,
worden alle dagen van de periode ingesteld op deze tijden.

Periode: U kunt hier de start- en stoptijd voor de geselecteerde dag van
het programma selecteren.

Instellen:Hier kunt u instellen hoeveel de stooklijnmoetworden verscho-
ven ten opzichte van menu 1.1 tijdens de programmering. Indien de
ruimtesensor is geïnstalleerd, wordt de gewenste kamertemperatuur in
°C ingesteld.

Conflict: Indien twee instellingenbotsen,wordt er een rooduitroepteken
weergegeven.

TIP

Als u voor elke dag van de week hetzelfde programma wilt instellen,
vult u eerst "alle" in en wijzigt u daarna de gewenste dagen.

TIP

Stel de stoptijd vroeger in dande starttijd, zodat deperiode zich uitstrekt
tot namiddernacht. De regeling stopt dandedag erna opde ingestelde
stoptijd.

Het programma start altijd op de datum waarvoor de starttijd is inge-
steld.

LET OP!

Wijzigingen van temperatuur in de woning nemen tijd in beslag. Korte
perioden in combinatiemet vloerverwarming leverenbijvoorbeeldgeen
merkbaar verschil op in de kamertemperatuur.

koeling
Hier kunt u programmeren wanneer koeling is toegestaan in de woning,
en wel voor maximaal twee verschillende periodes per dag.

Menu
1.3.2
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KOELING PROGRAMMEREN 1.3.2

geactiveerd

schema 2schema 1

alle
maa
dins
wo
don
vri
zat
zon

21:30 - 06:00 aan

Periode AfstellenDag

Ingeschakeld programmering

Conflict

Programmering: Hier selecteert u het te wijzigen programma.

Geactiveerd:Hier activeert u het programma voor de geselecteerde peri-
ode. Insteltijden worden niet beïnvloed door een deactivering.

Dag: Selecteer hier op welke dag(en) van de week het programma van
toepassing is. Om het programma voor een bepaalde dag te verwijderen,
moet de tijd voor die dag worden gereset door de starttijd en stoptijd
hetzelfde in te stellen. Indien de regel "all" ["allemaal"] wordt gebruikt,
worden alle dagen van de periode ingesteld op deze tijden.

Periode: U kunt hier de start- en stoptijd voor de geselecteerde dag van
het programma selecteren.

Instellen:Hierwordt ingesteld of koeling al dan niet is toegestaan tijdens
programmeren.

Conflict: Indien twee instellingenbotsen,wordt er een rooduitroepteken
weergegeven.

TIP

Als u voor elke dag van de week hetzelfde programma wilt instellen,
vult u eerst "alle" in en wijzigt u daarna de gewenste dagen.
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TIP

Stel de stoptijd vroeger in dande starttijd, zodat deperiode zich uitstrekt
tot namiddernacht. De regeling stopt dandedag erna opde ingestelde
stoptijd.

Het programma start altijd op de datum waarvoor de starttijd is inge-
steld.

geavanceerd
geavanceerd 1.9

curve

externe instelling

min. aanvoer temp.

instellingen ruimtesensor

instellingen koeling

eigen stooklijn

Menu geavanceerd is bedoeld voor
gevorderde gebruikers. Dit menu
heeft meerdere submenu's.

curve Helling verwarmings- en koel-
curve instellen.

externe instelling Stooklijnverschui-
ving instellen met extern contact
aangesloten.

min. aanvoer temp. Minimumtoege-
stane aanvoertemperatuur instellen.

Menu
1.9

instellingen ruimtesensor Instellingen voor de ruimtesensor.

instellingen koeling Instellingen voor koeling.

eigen stooklijn Eigen verwarmings- en koelcurve instellen.

verschuivingpunt Verschuiving verwarmings- of koelcurvebij eenbepaal-
de buitentemperatuur instellen.

curve

verwarming
stooklijn 1.9.1.1

buitentemp. °C

aanvoertemperatuur °C

Instelbereik: 0 - 15

Standaardwaarde: 9

koeling

Instelbereik: 0 - 9

Standaardwaarde: 0

Menu
1.9.1

U kunt de ingestelde verwarmingscurve voor uw woning in het menu
stooklijn bekijken. De verwarmingscurve is bedoeld om ongeacht de
buitentemperatuur voor een gelijkmatige binnentemperatuur te zorgen
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en dus voor een energiezuinige werking. Via deze verwarmingscurve be-
paalt de regelcomputer vande regelmodulede temperatuur vanhetwater
naar het verwarmingssysteem, de aanvoertemperatuur endusdebinnen-
temperatuur.. Selecteer de verwarmingscurve en lees af hoe de aanvoer-
temperatuur bij verschillende buitentemperaturen verandert. Als ook
koelen beschikbaar is, kan de koelcurve op dezelfdemanier worden inge-
steld.

Helling van de stooklijn

De helling van verwarmings-/koel-
curves bepaalt hoeveel graden de
aanvoertemperatuurmoetworden
verhoogd/verlaagd als de buiten-
temperatuurdaalt/stijgt. Hoe steiler
de helling, hoe hoger de aanvoer-
temperatuur voor de verwarming
of hoe lager de aanvoertempera-
tuur voor de koelingbij eenbepaal-
de buitentemperatuur.
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Brantare kurvlutning

Aanvoertemperatuur

Buitentemperatuur

Steilere helling stooklijn

De optimale helling hangt af van de klimaatomstandigheden van uw
woonplaats, of de woning over radiatoren of vloerverwarming beschikt
en hoe goed de woning is geïsoleerd.

De curvewordt ingesteld bij de installatie van de verwarming, maarmoet
latermogelijk worden aangepast. Normaal gesproken hoeft de curve niet
verder te worden afgesteld.

LET OP!

Voor het fijn afstellen van de binnentemperatuur moet de curve naar
boven of beneden worden verschoven in menu 1.1 temperatuur .

Verschuiving stooklijn

Een verschuiving vande curve bete-
kent, dat de aanvoertemperatuur
evenveel verandert voor alle buiten-
temperaturen, d.w.z. een verschui-
ving van de curve van +2 stappen
verhoogt de aanvoertemperatuur
met 5 C bij alle buitentemperatu-
ren.
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Aanvoertemperatuur: maxima-
le en minimale waarden

Aangeziendeaanvoerleidingtempe-
ratuur niet hoger kan zijn dan de
ingestelde max. waarde of lager
dan de ingestelde min. waarde,
vlakt de stooklijn af bij deze tempe-
raturen.
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Maximale waarde

Minimale waarde

LET OP!

Vloerverwarmingssystemenwordennormaal gesproken max. aanvoer-
temp. ingesteld tussen 35 en 45 °C.

Moet worden beperkt bij vloerkoeling min. aanvoer temp. om conden-
satie te voorkomen.

Controleer de max. temperatuur voor uw vloer bij uw
installateur/vloerleverancier.

Het getal aan het einde van de stooklijn geeft de helling van de stooklijn
aan.Het getal naast de thermometer geeft de verschuiving vande stooklijn
aan. Gebruik de selectieknopomeennieuwewaarde in te stellen. Bevestig
de nieuwe instelling met een druk op OK [OK].

Curve 0 is een eigen curve, vanuit menu 1.9.7.

Een andere curve (helling) selecteren:
1. Druk op OK [OK] om de instelmodus te openen.
2. Selecteer een nieuwe curve. De curves zijn genummerd van 0 tot 15.

Hoe hoger het nummer, hoe steiler de helling en hoe hoger de aan-
voertemperatuur. Curve 0 betekent dat eigen stooklijn (menu 1.9.7)
wordt gebruikt.

3. Druk op OK [OK] om de instelling te verlaten.

Een curve aflezen:
1. Draai de selectieknop dusdanig dat de ring op de as met de buiten-

temperatuur is gemarkeerd.
2. Drukt u op OK [OK].
3. Volg de grijze lijn tot aan de curve en vervolgens naar links om de

waarde af te lezen voor de aanvoertemperatuur bij de geselecteerde
buitentemperatuur.
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4. U kunt nu waarden selecteren voor de verschillende buitentempera-
turen door de selectieknop naar rechts of links te draaien en de bijbe-
horende aanvoertemperatuur af te lezen.

5. DrukopOK [OK] of Back [Terug] omdemodus voor aflezen te verlaten.

TIP

Wacht 24 uur voordat u een nieuwe instelling invoert, zodat de kamer-
temperatuur tijd heeft om zich te stabiliseren.

Als het buiten koud is en de kamertemperatuur te laag is, verhoogt u
de helling van de curve met één stap.

Als het buiten koud is en de kamertemperatuur te hoog is, verlaagt u
de helling van de curve met één stap.

Als het buiten warm is en de kamertemperatuur te laag is, verhoogt u
de verschuiving van de curve met één stap.

Als het buiten warm is en de kamertemperatuur te hoog is, verlaagt u
de verschuiving van de curve met één stap.

externe instelling

externe instelling 1.9.2

klimaatsysteem 1

afgiftesysteem

Instelbereik: -10 tot +10ofgewens-
te kamertemperatuur indiener een
ruimtevoeler is geïnstalleerd.

Standaardwaarde: 0

Menu
1.9.2

Dooreenextern contact aan te sluiten, bijvoorbeeldeenkamerthermostaat
of een timer, kan de kamertemperatuur tijdelijk of periodiek worden ver-
hoogd of verlaagd. Als het contact is aangesloten, wordt de verschuiving
van de verwarmingscurve gewijzigd met het aantal stappen dat in het
menu is geselecteerd. Als er een ruimtevoeler is geïnstalleerd en geacti-
veerd, is de gewenste kamertemperatuur (°C) ingesteld.
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min. aanvoer temp.

min. aanvoer temp. 1.9.3.1

klimaatsysteem 1 °C

verwarming

Instelbereik: 5-70 °C

Standaardwaarde: 20 °C

koeling

Instelbereik: 7-30 °C

Standaardwaarde: 18 °C

Menu
1.9.3

In menu 1.9.3 kiest u verwarmen of koelen, in het volgende menu (min.
aanvoertemp. verwarmen/koelen) stelt u de minimumtemperatuur in
voor de aanvoertemperatuur naar het klimaatsysteem. Dit betekent dat
de SMO20nooit een lagere temperatuur berekent dan de hier ingestelde
temperatuur.

Als ermeer danéénafgiftesysteem is, kande instelling afzonderlijkworden
verricht voor ieder systeem.

TIP

De waarde kan worden verhoogd als u, bijvoorbeeld, een kelder hebt
die u altijd wilt verwarmen, zelfs in de zomer.

U moet mogelijk ook de waarde in "stop verwarming" menu 4.9.2 "in-
stelling modus auto" verhogen.

instellingen ruimtesensor (benodigde accessoire)

instellingen ruimtesensor 1.9.4

controlekm. sensorsyst. 1

factor systeem

verwarming

Instelbereik: 0,0 - 6,0

Fabrieksinstelling verwarming: 2,0

koeling

Instelbereik: 0,0 - 6,0

Fabrieksinstelling koeling: 1,0

Menu
1.9.4

Ruimtevoelers voor het regelen van de kamertemperatuur kunnen hier
worden geactiveerd.

31NIBE™ SMO 20Hoofdstuk 3 | SMO 20 – tot uw dienst



LET OP!

Een verwarmingssysteemmet een langzame warmteafgifte, zoals bij-
voorbeeld een vloerverwarming, is mogelijk niet geschikt voor regeling
met behulp van de ruimtesensor van de warmtepomp.

Hier kunt u een factor instellen (een numerieke waarde), die bepaalt in
welke mate een over- of subnormale temperatuur (het verschil tussen de
gewenste en de huidige kamertemperatuur) in de ruimte van invloed is
op de aanvoertemperatuur naar het afgiftesysteem. Een hogere waarde
levert een grotere en snellere verandering van de stooklijnverschuiving
op.

Voorzichtig!

Een te hoog ingestelde waarde voor "factorsysteem" kan (afhankelijk
van uw afgiftesysteem) resulteren in een instabiele kamertemperatuur.

instellingen koeling

koeling1.9.5

delta op +40

inst pt-wrd koel/verw-sensor

actieve koeling starten

delta op +20 °C °C

°C

°C

GM

delta op +20 °C

Instelbereik: 2 - 10 °C

Standaardwaarde: 3

delta op +40 ℃
Instelbereik: 2 - 20 °C

Standaardwaarde: 6

Menu
1.9.5

actieve koeling starten

Instelbereik: 30 – 300

Standaardwaarde: 30

tijd t. schakelen warm/koel

Instelbereik: 0 - 48 u

Standaardwaarde: 2

U kunt de SMO 20 gebruiken om de woning tijdens warme perioden te
koelen.
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delta op +20 °C

Stel de gewenste temperatuur in voor het temperatuurverschil tussen de
aanvoer- en retourleidingen naar het klimaatsysteem tijdens het koelen
bij een buitentemperatuur van +20 °C. De SMO 20 probeert vervolgens
zo goed mogelijk in de buurt van de ingestelde temperatuur te blijven.

delta op +40 ℃
Stel de gewenste temperatuur in voor het temperatuurverschil tussen de
aanvoer- en retourleidingen naar het klimaatsysteem tijdens het koelen
bij een buitentemperatuur van +40 °C. De SMO 20 probeert vervolgens
zo goed mogelijk in de buurt van de ingestelde temperatuur te blijven.

actieve koeling starten

LET OP!

Deze insteloptie wordt alleen weergegeven als "actieve koeling" is ge-
activeerd in menu 5.2.4.

Hier kunt u instellen wanneer de actieve koeling moet starten.

Graadminuten zijn eenmeting van de huidigewarmtevraag in dewoning
enbepalenwanneer de compressor, de koelingof debijverwarmingwordt
gestart/gestopt.

tijd t. schakelen warm/koel

Deze optie is alleen beschikbaar bij koelsystemen met 2 leidingen.

Hier kunt u instellen hoe lang de SMO 20 moet wachten tot deze terug-
keert naar verwarmen als er geen behoefte meer is aan koelen of omge-
keerd.
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eigen stooklijn

eigen stooklijn 1.9.7.1

Aanvoer temp. op -20 °C

Aanvoer temp. op -10 °C

Aanvoer temp. op 0 °C

Aanvoer temp. op 10 °C

Aanvoer temp. op -30 °C

Aanvoer temp. op 20 °C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

aanvoertemperatuur

verwarming

Instelbereik: 5 – 70 °C

koeling

Instelbereik: 5 – 40 °C

Creëer hier uw eigen verwarmings- of koelcurve door de gewenste aan-
voertemperatuur in te stellen voor verschillende buitentemperaturen.

LET OP!

Curve 0 in menu 1.9.1 moet worden geselecteerd om eigen stooklijn
toe te passen.

Menu
1.9.7

verschuiving punt

verschuiving punt 1.9.8

wijziging in stooklijn

punt buitentemperatuur

°C

°C

buitentemp. °C

aanvoertemperatuur °C

punt buitentemperatuur

Instelbereik: -40 – 30 °C

Standaardwaarde: 0 °C

wijziging in stooklijn

Instelbereik: -10 – 10 °C

Standaardwaarde: 0 °C

Menu
1.9.8

Selecteer hier eenwijziging in de stooklijn bij een bepaalde buitentempe-
ratuur. Eén stap is normaal voldoende omde kamertemperatuurmet één
graad te veranderen,maar in sommigegevallen kunnenmeerdere stappen
nodig zijn.

De stooklijn wordt beïnvloed bij ± 5 °C ten opzichte van het ingestelde
punt buitentemperatuur.

Het is belangrijk dat de juiste stooklijn wordt geselecteerd, zodat de ka-
mertemperatuur als constant wordt ervaren.
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TIP

Indien het koud is in de woning, bij bijvoorbeeld -2 °C, wordt "punt
buitentemperatuur" ingesteld op "-2" en wordt "wijziging in stooklijn"
verhoogd totdat de gewenste kamertemperatuur gehandhaafd blijft.

LET OP!

Wacht 24 uur voordat u een nieuwe instelling invoert, zodat de kamer-
temperatuur tijd heeft te stabiliseren.
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De warmtapwatercapaciteit instellen
Overzicht

Submenu's
WARMTAPWATER 2

tijdelijk in luxe

comfortstand

programmering

geavanceerd

actief

zuinig

uit

Ditmenuwordtuitsluitendweergege-
venwanneer eenboiler is aangesloten
op de warmtepomp.

Het menu WARMTAPWATER heeft
meerdere submenu's. U vindt de sta-
tusinformatie van het betreffende
menu op het display aan de rechter-
kant van de menu´s.

tijdelijk in luxe Activering van tijdelij-
keverhoging indewarmtapwatertem-
peratuur. Statusinformatie geeft aan
"uit" ofwat de resterende tijdsduur is voor de tijdelijke temperatuurverho-
ging.

comfortstand Warmtapwatercomfort instellen.De statusinformatiegeeft
aan welke modus er is geselecteerd, "zuinig", "normaal" of "luxe".

programmering Warmtapwatercomfort programmeren. De statusinfor-
matie "instellen"wordtweergegeven als u eenprogrammahebt ingesteld
datmomenteel niet actief is, "vakantie-instelling"wordtweergegeven als
de vakantie-instelling tegelijkertijd met een programma actief is (waarbij
de vakantiefunctie voorrang krijgt), "actief" wordt weergegeven als een
deel van het programma actief is, in overige situaties wordt "uit" weerge-
geven.

geavanceerd Instellen van periodieke verhoging van de warmtapwater-
temperatuur.

tijdelijk in luxe

uit

tijdelijk in luxe 2.1

3 uren

6 uren

12 uren

Instelbereik: 3, 6 en 12 uur en mo-
dus "uit"

Standaardwaarde: "uit"

Menu
2.1
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Wanneer de vraag naarwarmtapwater tijdelijk is verhoogd, kan ditmenu
worden gebruikt om een verhoging in de warmtapwatertemperatuur te
selecteren in de luxe modus voor een bepaalde tijd.

LET OP!

Indiende comfortmodus "luxe" is geselecteerd inmenu2.2, kaner verder
geen verhoging meer worden doorgevoerd.

De functie wordt onmiddellijk geactiveerd wanneer er een periode is ge-
selecteerd en deze is bevestigd met een druk op OK. De resterende tijd
voor de geselecteerde instelling wordt aan de rechterkant weergegeven.

Wanneer de tijd voorbij is, keert de SMO 20 terug naar de modus die in
menu 2.2. is ingesteld.

Selecteer “uit" om tijdelijk in luxe uit te schakelen.

comfortstand

zuinig

comfortstand 2.2

normaal

luxe

Instelbereik: zuinig, normaal, luxe

Standaardwaarde: normaal

Menu
2.2

Het verschil tussen de te selecteren modi is de temperatuur van het
warmtapwater. Een hogere temperatuur betekent dat er meer warmtap-
water beschikbaar is.

zuinig: In deze modus is er minder warmtapwater beschikbaar dan in de
andere, maar deze modus is zuiniger. Deze modus kan worden gebruikt
in kleinere huishoudens met een kleinere naar warmtapwaterbehoefte.

normaal: In denormalemodus is eengrotere hoeveelheidwarmtapwater
beschikbaar, wat voor de meeste huishoudens genoeg is.

luxe: In de luxemodus is degrootstmogelijke hoeveelheidwarmtapwater
beschikbaar. In deze modus worden de elektrische bijverwarming en de
compressor gebruikt om warmtapwater te verwarmen, waardoor de
energiekosten kunnen oplopen.

programmering
Er kunnen hier per dag twee verschillende periodes voor warmtapwater-
comfort worden geprogrammeerd.

Menu
2.3
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Het programmawordt geactiveerd/gereactiveerd door al danniet aanvin-
ken van "geactiveerd". Insteltijden worden niet beïnvloed door een deac-
tivering.

alle

maa

dins

wo

don

vri

zat

zon

geactiveerd

schema 2schema 1

WARMTAPWATER PROGRAM. 2.3

normaal

Periode AfstellenDag

Ingeschakeld programmering

Conflict

Programmering: Hier selecteert u het te wijzigen programma.

Geactiveerd:Hier activeert u het programma voor de geselecteerde peri-
ode. Insteltijden worden niet beïnvloed door een deactivering.

Dag: Selecteer hier op welke dag(en) van de week het programma van
toepassing is. Om het programma voor een bepaalde dag te verwijderen,
moet de tijd voor die dag worden gereset door de starttijd en stoptijd
hetzelfde in te stellen. Indien de regel "all" ["allemaal"] wordt gebruikt,
worden alle dagen van de periode ingesteld op deze tijden.

Periode: U kunt hier de start- en stoptijd voor de geselecteerde dag van
het programma selecteren.

Instellen: Stel hier het warmwatercomfort in dat tijdens het programma
moet worden toegepast.

Conflict: Indien twee instellingenbotsen,wordt er een rooduitroepteken
weergegeven.

TIP

Als u voor elke dag van de week hetzelfde programma wilt instellen,
vult u eerst "alle" in en wijzigt u daarna de gewenste dagen.
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TIP

Stel de stoptijd vroeger in dande starttijd, zodat deperiode zich uitstrekt
tot namiddernacht. De regeling stopt dandedag erna opde ingestelde
stoptijd.

Het programma start altijd op de datum waarvoor de starttijd is inge-
steld.

geavanceerd
geavanceerd 2.9

periodieke toename

Menu geavanceerd is bedoeld voor
gevorderde gebruikers. Dit menu
heeft meerdere submenu's.

Menu
2.9

periodieke toename

periodieke toename 2.9.1

geactiveerd

periode

starttijd

Volgende periodieke verhoging

dagen

periode

Instelbereik: 1 - 90 dagen

Standaardwaarde: 14 dagen

starttijd

Instelbereik: 00:00 - 23:00

Standaardwaarde: 00:00

Menu
2.9.1

Ombacteriegroei in de boiler te voorkomen, kunnen dewarmtepomp en
eeneventuelebijverwarmingdewarmwatertemperatuurmet regelmatige
intervallen korte tijd verhogen.

De duur tussen de verhogingen kan hierworden geselecteerd. De tijd kan
worden ingesteld tussen 1 en 90 dagen. De fabrieksinstelling is 14 dagen.
Verwijder het vinkje bij "geactiveerd" om de functie uit te schakelen.
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Informatie verkrijgen
Overzicht

Submenu's

service-info

INFO 3

compressor info

info bijverwarming

alarm log

uit

runs

binnentemp. log

Het menu INFO heeft meerdere
submenu's. U kunt in deze menu's
geen instellingen doorvoeren. De
menu's geven slechts informatie. De
statusinformatie van het actuele me-
nu staat ophet display aande rechter-
kant van de menu's.

service-info geeft de temperatuurni-
veaus en instellingen in de installatie
weer.

compressor info geeft bedrijfstijden,
aantal starts, enz. voor de compressor in de warmtepomp weer.

info bijverwarming geeft informatie over de bedrijfstijden, enz. van de
bijverwarming weer.

alarm log geeft de meest recente alarmmeldingen weer.

binnentemp. log de gemiddelde binnentemperatuur per week over het
afgelopen jaar.

service-info
service-info 3.1

functie voorkeuren
warmtapw. verwarm.
warmtapwater boven
berekende aanv.temp.
graadminuten
buitentemp.
ext. circulatiepomp
snelheid laadpomp

status AA25

warmtapw.
49.0 °C
52.0 °C

-700
-5.6 °C

runs
57 %

Informatieoverdehuidigebedrijfssta-
tus van de installatie (bijv. huidige
temperaturen enz.) kan hier worden
verkregen. Er kunnen geen wijzigin-
gen worden doorgevoerd.

De informatie staatopmeerderepagi-
na's. Draai de selectieknop om tussen
de pagina's te scrollen.

Symbolen in dit menu:

Menu
3.1

Verwar-
ming

Com-
pressor

Warm-
tapwa-
ter

Bijver-
war-
ming
Koeling
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compressor info
compressor info 3.2

status:
aantal startpogingen:
totale bedrijfstijd:
- waarvan warmtapw:

runs

1 uren
0 uren

Informatie over de bedrijfsstatus en
statistieken van de compressor kunt
u hier verkrijgen. Er kunnen geenwij-
zigingen worden doorgevoerd.

De informatie staatopmeerderepagi-
na's. Draai de selectieknop om tussen
de pagina's te scrollen.

Menu
3.2

info bijverwarming
info bijverwarming 3.3

status:
tijdfactor:

uit

Hier kunt u informatie over de instel-
lingen, bedrijfsstatus en statistieken
van de bijverwarming krijgen. Er kun-
nengeenwijzigingenwordendoorge-
voerd.

De informatie staatopmeerderepagi-
na's. Draai de selectieknop om tussen
de pagina's te scrollen.

Menu
3.3
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alarm log
alarm log3.4Omstoringeneenvoudiger te kunnen

vindenwordt debedrijfsstatus vande
installatie bij alarmwaarschuwingen
hier opgeslagen. U vindt hier informa-
tieoverde10meest recentealarmmel-
dingen.

Indien u de bedrijfsstatus in het geval
van een alarmwilt bekijken,markeert
u het alarm en drukt u op OK [OK].

alarm log 3.4

buitentemp.
condensor retour
condensor uit
addition
warmtapw. verwarm.
aanv.verwarming
verdamper
bedrijfstijd

-
-
-
-

-
-
-

-

bedrijfsstand -

Informatie over een alarm.

Menu
3.4

binnentemp. log

week

binnentemp. °C

binnentemp. log 3.5Hier ziet udegemiddeldebinnentem-
peratuurperweekover het afgelopen
jaar. De stippellijn geeft de jaarlijkse
gemiddelde temperatuur aan.

De gemiddelde buitentemperatuur
wordt alleen weergegeven als de
ruimtetemperatuursensor/ruimte-
eenheid is geïnstalleerd.

Een gemiddelde temperatuur afle-
zen
1. Draai de selectieknop dusdanig dat de ring op de as met het week-

nummer is gemarkeerd.
2. Drukt u op OK [OK].
3. Volg de grijze lijn in de grafiek en vervolgens naar links om de gemid-

delde binnentemparatuur af te lezen bij de geselecteerde week.
4. U kunt nu waarden selecteren voor de verschillende weken door de

selectieknop naar rechts of links te draaien en de gemiddelde tempe-
ratuur af te lezen.

5. DrukopOK [OK] of Back [Terug] omdemodus voor aflezen te verlaten.

Menu
3,5
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De warmtepomp afstellen
Overzicht

Submenu's
MIJN SYSTEEM 4

bedrijfsstand

tijd & datum

taal / taal

uit

auto

plusfuncties

vakantie-instelling

geavanceerd

Het menu MIJN SYSTEEM heeft
meerdere submenu's. U vindt de sta-
tusinformatie van het betreffende
menu op het display aan de rechter-
kant van de menu´s.

plusfuncties Instellingen die gelden
voor alle geïnstalleerde extra functies
in het verwarmingssysteem.

bedrijfsstand Activeringvanhandma-
tige of automatische bedrijfsmodus.
De geselecteerde bedrijfsmodus
wordt weergegeven in de statusinformatie.

tijd & datum Huidige tijd en datum instellen.

taal Selecteer hier de taal voor het display. De geselecteerde taal wordt
weergegeven in de statusinformatie.

vakantie-instelling Vakantieprogramma voor verwarming en warmtap-
water. De statusinformatie "instellen"wordtweergegevenwanneer u een
vakantieprogramma instelt,maar opditmoment is dezeniet actief, "actief"
wordt weergegeven als een deel van het vakantieprogramma actief is. Zo
niet, dan wordt weergegeven " uit".

geavanceerd Instellingen bedrijfsstand regelmodule.

plusfuncties
plusfuncties4.1

internet

In de submenu's kunnen instellingen
worden verricht voor eventuele extra
functies die zijn geïnstalleerd in de
SMO 20.

Menu
4.1
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internet

nibe uplink

internet4.1.3

tcp/ip-instellingen

proxy-instellingen

Hier voert u de instellingen in voor het
aansluiten van de SMO 20 op het in-
ternet.

Menu
4.1.3

Voorzichtig!

Voor een goede werking van deze
functies moet de netwerkkabel
worden aangesloten.

nibe uplink

nieuwe verbind.lijn vragen

serienummer

nibe uplink 4.1.3.1

alle gebruikers uitschakelen

verbindingslijn

aantal gebruikers

Hier kunt u de aansluiting van de in-
stallatie op NIBE Uplink™
(http://www.nibeuplink.com) behe-
ren en het aantal via het internet op
de installatie aangesloten gebruikers
bekijken.

Een aangesloten gebruiker beschikt
over een gebruikersaccount in NIBE
Uplink™met toestemming om uw
installatie te beheren/ bewaken.

Nieuwe verbindingslijn vragen

Omeengebruikersaccount opNIBEUplink™aan te sluiten op uw installa-
tie, moet u een unieke verbindingslijn aanvragen.

Menu
4.1.3.1

1. Markeer “nieuwe verbind.lijn vragen" en druk op de OK-toets.
2. De installatie communiceert numetNIBEUplink™omeenverbindings-

lijn aan te maken.
3. Als er een verbindingslijn is ontvangen,wordt dit in ditmenugetoond

onder "verbindingslijn" waarbij de string 60 minuten geldig blijft.

De verbinding met alle gebruikers verbreken
1. Markeer “alle gebruikers uitschakelen" en druk op de OK-toets.
2. De installatie communiceert nu met NIBE Uplink™ om uw installatie

los te koppelen vanalle gebruikers die zijn aangesloten via het internet.

Voorzichtig!

Na het loskoppelen van alle gebruikers kan geen van deze gebruikers
uw installatie nog bekijken of beheren via NIBE Uplink™ zonder eerst
een nieuwe verbindingslijn aan te vragen.

NIBE™ SMO 20Hoofdstuk 3 | SMO 20 – tot uw dienst44



tcp/ip-instellingen
tcp/ip-instellingen4.1.3.8

bevestigen resetten

automatisch

IP-adres

netmask

gateway

dns

Hier kunt u de TCP/IP-instellingen
voor uw installatie instellen.

Automatische instelling (DHCP)

Menu
4.1.3.8

1. Plaats een vinkje bij “automa-
tisch". De installatie ontvangt de
TCP/IP-instellingennumetbehulp
van DHCP.

2. Markeer “bevestigen" en druk op
de OK-toets.

Handmatige instelling
1. Verwijder het vinkje bij "automatisch" en u krijgt toegang tot een

aantal instellingsmogelijkheden.
2. Markeer “IP-adres" en druk op de OK-toets.
3. Voer de juiste gegevens in via het virtuele toetsenbord.
4. Markeer “OK" en druk op de OK-toets.
5. Herhaal 1 - 3 voor "netmask", "gateway" en "dns".
6. Markeer “bevestigen" en druk op de OK-toets.

LET OP!

De installatie kannietmethet internet verbinden zonder correcte TCP/IP-
instellingen. Als u niet zeker weet welke instellingen voor u van toepas-
sing zijn, kunt u de automatische stand kiezen of contact opnemenmet
uw netwerkbeheerder (of vergelijkbaar) voor meer informatie.

TIP

Alle instellingen ingevoerd sinds het openen van het menu kunnen
worden gereset door "resetten" te markeren en op de OK-knop te
drukken.
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proxy-instellingen

bevestigen resetten

proxy-instellingen4.1.3.9

gebruik proxy

server

poort

gebr.naam

wachtwoord

Hier kunt u deproxy-instellingen voor
uw installatie instellen.

Proxy-instellingen worden gebruikt
om verbindingsinformatie over te
brengen op een intermediate server
(proxy-server) tussen de installatie en
het internet.Deze instellingenworden
met name gebruikt als de installatie
via een bedrijfsnetwerk op het inter-
net is aangesloten. De installatie on-
dersteuntproxy-authenticatie vanhet
type HTTP Basic en HTTP Digest.

Menu
4.1.3.9

Als u niet zeker weet welke instellingen voor u van toepassing zijn, kunt
u de vooraf ingestelde instellingen kiezen of contact opnemen met uw
netwerkbeheerder (of vergelijkbaar) voor meer informatie.

Instelling
1. Vink “gebruik proxy" aanals ugeengebruikwiltmaken vaneenproxy.
2. Markeer “server" en druk op de OK-toets.
3. Voer de juiste gegevens in via het virtuele toetsenbord.
4. Markeer “OK" en druk op de OK-toets.
5. Herhaal 1 - 3 voor "poort", "gebr.naam" en "wachtwoord".
6. Markeer “bevestigen" en druk op de OK-toets.

TIP

Alle instellingen ingevoerd sinds het openen van het menu kunnen
worden gereset door "resetten" te markeren en op de OK-knop te
drukken.

SG Ready

beïnvloedt warm water

beïnvloedt koelen

beïnvloedt kamertemp.

SG Ready 4.1.5Deze functie kan alleen worden ge-
bruikt in elektriciteitsnettendiede "SG
Ready"-standaard ondersteunen .

Verricht hier de instellingen voor de
functie "SG Ready" .

beïnvloedt kamertemp.

Hier stelt u in of het activeren van "SG
Ready" gevolgen moet hebben voor
de kamertemperatuur.

Bij de lageprijsstand van "SG Ready" wordt de parallelle verschuiving van
de binnentemperatuur verhoogdmet "+1". Als er een ruimtesensor is ge-

Menu
4.1.5
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ïnstalleerd en geactiveerd, wordt de gewenste kamertemperatuur ver-
hoogd met 1 °C.

Bij deovercapaciteitsstand van "SGReady"wordt deparallelle verschuiving
van de binnentemperatuur verhoogd met "+2". Als er een ruimtesensor
is geïnstalleerd en geactiveerd, wordt de gewenste kamertemperatuur
verhoogd met 2 °C.

beïnvloedt warm water

Hier stelt u in of het activeren van "SGReady" gevolgenmoet hebben voor
de temperatuur van het warmtapwater.

Bij de lageprijsstand van "SG Ready" wordt de stoptemperatuur van het
warmtapwater zo hoog mogelijk ingesteld terwijl alleen de compressor
in bedrijf is (elektrisch verwarmingselement niet toegestaan).

Bij de overcapaciteitsstand van "SGReady"wordt hetwarmtapwater inge-
steld op "luxe" (elektrisch verwarmingselement toegestaan).

beïnvloedt koelen

Hier stelt u in of het activeren van "SGReady" gevolgenmoet hebben voor
de kamertemperatuur tijdens koeling.

Bij de lageprijsstand van "SG Ready"en koeling zijn er geen gevolgen voor
de binnentemperatuur.

Bij de overcapaciteitsstand van "SG Ready" en koeling wordt de parallelle
verschuiving van de binnentemperatuur verlaagd met "-1". Als er een
ruimtesensor is geïnstalleerd en geactiveerd, wordt de gewenste kamer-
temperatuur verlaagd met 1 °C.

Voorzichtig!

De functie moet worden aangesloten en geactiveerd in uw SMO 20.

smart price adaption
new imageSmart price adaption verschuift het verbruik van de warmte-

pompgedurende24uurnaar periodenmethet goedkoopste elektriciteits-

Menu
4.1.6

tarief, zodat besparingenmogelijk zijn bij elektriciteitscontracten op uur-
basis. De functie is gebaseerd op uurtarieven voor de komende 24 uur die
wordenbinnengehaald viaNIBEUplink™endaaromzijn een internetaan-
sluiting en een account voor NIBE Uplink™ vereist.

Verwarming, zwembad en koeling worden dusdanig aangestuurd dat de
energielevering gedurende 24 uur onveranderd blijft, maar de aanvoer
plaatsvindt opdiemomentendat deprijs het laagst is. Voorwarmtapwater
wordt dezelfde functie gebruikt, maar is er ook nog een leerfunctie die
de behoefte aan warmtapwater binnen een huishouden leert en zich
hierop aanpast. Als de invloedopwarmtapwater actief is, is het niet langer
mogelijk de comfortstand vanhetwarmtapwater te regelen viamenu2.2.

new image
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Activeer smart price adaption door de functie aan te vinken en op de OK-
toets te drukken. Als smart price adaption is geactiveerd, worden de mo-
gelijke instellingen weergegeven. Om te selecteren welke functies gese-
lecteerd kunnen worden, markeert u de functie met behulp van de selec-
tieknop en drukt u op de OK-toets.

Overzicht elektriciteitsprijzen

Hier kunt u informatie krijgen over
hoe de elektriciteitsprijs gedurende
maximaal drie dagen schommelt.

Bereik

Stel hier uw bereik voor de elektrici-
teitsprijs in.

Invloed kamertemperatuur

Hier stelt u inhoeveeldekamertempe-
ratuur door de elektriciteitsprijs moet
worden beïnvloed. Hoe hoger de waarde, hoe hoger de invloed van de
elektriciteitsprijs en hoe hoger de besparingen, maar tegelijkertijd is er
ook een grotere kans op een nadelige invloed op het comfort.

Instelbereik: 1–10

Standaardwaarde: 5

Invloed warmtapwater

Hier stelt u in hoeveel het warmtapwater door de elektriciteitsprijs moet
worden beïnvloed. Hoe hoger de waarde, hoe hoger de invloed van de
elektriciteitsprijs enhoehoger demogelijke besparingen,maar tegelijker-
tijd is er ook een grotere kans op een nadelige invloed op het comfort.

Instelbereik: 1–4

Standaardwaarde: 2

Invloed zwembadtemperatuur

Hier stelt u in hoeveel de zwembadtemperatuur door de elektriciteitsprijs
moetworden beïnvloed. Hoe hoger dewaarde, hoe hoger de invloed van
de elektriciteitsprijs en hoe hoger demogelijke besparingen,maar tegelij-
kertijd is er ook een grotere kans op een nadelige invloed op het comfort.

Instelbereik: 1–10

Standaardwaarde: 2

Invloed koelen

Hier stelt u in hoeveel de koeltemperatuur door de elektriciteitsprijs moet
worden beïnvloed. Hoe hoger de waarde, hoe hoger de invloed van de
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elektriciteitsprijs enhoehoger demogelijke besparingen,maar tegelijker-
tijd is er ook een grotere kans op een nadelige invloed op het comfort.

Instelbereik: 1–10

Standaardwaarde: 3

bedrijfsstand

bedrijfsstand 4.2

auto

handmatig

add. heat only

bedrijfsstand

Instelbereik: auto, handmatig, add.
heat only

Standaardwaarde: auto

functies

Instelbereik: compressor, addition,
heating, cooling

Menu
4.2

De bedrijfsstand van de regelmodule is meestal ingesteld op "auto". Het
is ookmogelijk om de regelmodule in te stellen op "add. heat only", maar
alleen als er bijverwarmingwordt gebruikt, of "handmatig" en vervolgens
instellen welke functies moeten worden toegestaan.

Wijzig de bedrijfsstand door de gewenste stand aan te vinken en op de
OK-knop te drukken. Wanneer een bedrijfsstand is geselecteerd, wordt
rechts aangegeven wat er is toegestaan in de regelmodule (doorgekruist
= niet toegestaan) en wat de selecteerbare alternatieven zijn. Om selec-
teerbare functies te selecteren die zijn toegestaan of niet, markeert u de
functie met behulp van de selectieknop en drukt u op de OK-knop.

Bedrijfsstand auto

Indezebedrijfsstand selecteert de regelmoduleautomatischwelke functies
zijn toegestaan.

Bedrijfsstand handmatig

In deze bedrijfsstand kunt u kiezenwelke functies zijn toegestaan. U kunt
de selectie van "compressor" niet ongedaan maken in de handmatige
stand.

Bedrijfsstand add. heat only

In deze bedrijfsstand is de compressor niet actief en wordt alleen gebruik
gemaakt van bijverwarming.
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LET OP!

Als umodus "add. heat only" kiest, wordt de selectie van de compressor
ongedaan gemaakt en zijn de energiekosten hoger.

LET OP!

U kunt niet wisselen van alleen bijverwarming als u geen warmtepomp
hebt aangesloten (zie menu 5.2.2).

Functies

"compressor" produceert verwarmingenwarmtapwater voor dewoning.
Als "compressor" is uitgevinkt, verschijnt er een symbool in het hoofdmenu
op het symbool voor de regelmodule. U kunt "compressor" niet uitvinken
in de handmatige stand.

"addition" helpt de compressor de woning en/of het warmtapwater te
verwarmen, wanneer deze de gehele vraag niet alleen kan verwerken.

"heating" betekent dat u warmte in de woning krijgt. U kunt selectie van
de functie ongedaan maken indien u geen verwarming wilt.

"cooling" betekent dat u bij warm weer koeling in de woning krijgt. U
kunt de functie uitvinken als u geen koeling wilt. Voor dit alternatief is
een koeloptie vereist ofmoet dewarmtepompeen ingebouwdekoelfunc-
tie hebben die is geactiveerd in het menu.

tijd & datum
tijd & datum 4.4

tijd

dag

jaar

maand

24 uur

12 uur

datum

Hier kunt u de tijd, datum, weergave-
stand en tijdzone instellen.

Menu
4.4

TIP

De tijd en datum worden automa-
tisch ingesteld als de warmtepomp
is aangesloten op NIBE Uplink™.
Voor de juiste tijd moet eerst de
tijdzone worden ingesteld.
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taal
taal 4.6Kies hier de taal waarin u de

informatie wilt aflezen.

Menu
4.6

vakantie-instelling
vakantie-instelling 4.7

geactiveerd

startdatum
stopdatum
verwarming
warmtapwatercomf
koeling

0

uit
zuinig

Als er een ruimtevoeler is geïnstalleerd
engeactiveerd, is degewenste kamer-
temperatuur (°C) voor de opgegeven
periode ingesteld. Deze instelling
geldt voor alle afgiftesystemen met
ruimtevoelers.

Indien er geen ruimtesensor is geacti-
veerd, wordt de gewenste verschui-
ving van de stooklijn ingesteld. Deze
instelling geldt voor alle afgiftesyste-
men zonder ruimtesensoren. Eén stap

Menu
4.7

is normaal voldoende om de kamertemperatuur met één graad te veran-
deren, maar in sommige gevallen kunnen meerdere stappen nodig zijn.

Het vakantieprogramma start om 00:00 op de startdatum en stopt om
23:59 op de stopdatum.

TIP

Beëindig de vakantie-instelling ongeveer eendag voordat u terugkomt,
zodat de temperatuur van de kamer en het warmtapwater weer tot de
gebruikelijke niveaus kunnen komen.

TIP

Stel het vakantieprogramma vooraf in en activeer deze vlak voordat u
vertrekt om het comfort te behouden.
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LET OP!

Als u ervoor kiest omdewarmtapwaterproductie uit te schakelen tijdens
de vakantie, worden "periodieke toename" (om bacteriegroei te voor-
komen) gedurende deze periode geblokkeerd. "periodieke toename"
die zijn gestart bij het instellen voor de vakantiewordenwel afgemaakt.

geavanceerd

functie voorkeuren

instelling modus auto

instelling graadminuten

fabrieksinstelling gebruiker

blokk. programm. uit

geavanceerd 4.9

program. stille stand uit

Menu geavanceerd is bedoeld voor
gevorderde gebruikers. Dit menu
heeft meerdere submenu's.

Menu
4.9

functie voorkeuren

functie voorkeuren 4.9.1

min.

min.

warmtapwater

verwarming

functie voorkeuren

Instelbereik: 0 tot 180 min

Standaardwaarde: 30 min

De cursor geeft aan waar de installatie zich in de cyclus bevindt.

Indien 0minuten is geselecteerd, betekent dit dat de vereiste geen priori-
teit heeft en alleen wordt geactiveerd wanneer er geen andere vereiste
is.

Menu
4.9.1
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instelling modus auto

start koeling

stop verwarming

stop bijverwarming

°C

°C

°C

instelling modus auto 4.9.2

filtertijd uren

start koeling

Instelbereik: -20 – 40 °C

Standaardwaarde: 25

stop verwarming

Instelbereik: -20 – 40 °C

Standaardwaarde: 17

stop bijverwarming

Instelbereik: -25 – 40 °C

Standaardwaarde: 5

filtertijd

Instelbereik: 0 – 48 u

Standaardwaarde: 24 u

Menu
4.9.2

Als de bedrijfsstand is ingesteld op "auto", selecteert de regelmodule
wanneer een start en stop van de bijverwarming en warmteproductie is
toegestaan, afhankelijk van de gemiddelde buitentemperatuur.

Als de bedrijfsstand is ingesteld op "auto", selecteert de regelmodule
wanneer een start en stop van de bijverwarming en warmteproductie is
toegestaan, afhankelijk van de gemiddelde buitentemperatuur. Als een
koelaccessoire aanwezig is of als de warmtepomp een geïntegreerde
koelfunctie heeft die geactiveerd is in het menu, kunt u ook de starttem-
peratuur voor het koelen kiezen.

Selecteer de gemiddelde buitentemperaturen in dit menu.

Ukuntookde tijd instellenwaarvoor (filtertijd) degemiddelde temperatuur
wordtberekend. Indienu0 selecteert,wordtdehuidigebuitentemperatuur
gebruikt.

LET OP!

Kan niet hoger worden ingesteld dan "stop bijverwarming" hoger dan
"stop verwarming".

LET OP!

In systemenwaarin verwarmenenkoelen via dezelfde leidingenworden
verzorgd, kan "stop verwarming" op max. "start koeling" worden inge-
steld als er geen koel-/verwarmingssensor is.
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instelling graadminuten

actuele waarde

start compressor

start diff. bijverwarming

verschil bijverw.stappen

GM

GM

GM

GM

instelling graadminuten 4.9.3actuele waarde

Instelbereik: -3000 – 3000

start compressor

Instelbereik: -1000 – -30

Standaardwaarde: -60

start diff. bijverwarming

Instelbereik: 100 – 1000

Standaardwaarde: 400

verschil bijverw.stappen

Instelbereik: 0 – 1000

Standaardwaarde: 30

Menu
4.9.3

Graadminuten zijn eenmeting van de huidigewarmtevraag in dewoning
enbepalenwanneerde compressorofdebijverwarmingwordtgestart/ge-
stopt.

LET OP!

Een hogere waarde voor "start compressor" zorgt voor meer compres-
sorstarts waardoor de compressor sneller slijt. Te lage waarden hebben
schommelende ruimtetemperaturen tot gevolg.

fabrieksinstelling gebruiker

Wilt u alle gebruikersinstellingen op de
fabriekswaarden terugzetten?

fabrieksinstelling gebruiker 4.9.4

janee

Alle instellingen die beschikbaar zijn
voor de gebruiker (inclusief geavan-
ceerde menu's) kunnen hier worden
gereset naar de standaardwaarden.

Menu
4.9.4

LET OP!

Na fabrieksinstelling moeten per-
soonlijke instellingen, zoals stooklij-
nen, opnieuw worden ingesteld.

blokk. programm.
De bijverwarming kan worden geprogrammeerd ommaximaal twee ver-
schillende perioden te worden geblokkeerd.

Menu
4.9.5
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Als programmeren actief is, wordt het relevante blokkeersymbool in het
hoofdmenu op het symbool voor de regelmodule getoond.

geactiveerd

schema 2schema 1

alle
maa
dins
wo
don
vri
zat
zon

blokk. programm. 4.9.5

Periode BlokkeringDag

Ingeschakeld programmering

Conflict

Programmering: Hier kunt u de te wijzigen periode selecteren.

Geactiveerd:Hier activeert u het programma voor de geselecteerde peri-
ode. Insteltijden worden niet beïnvloed door een deactivering.

Dag: Selecteer hier op welke dag(en) van de week het programma van
toepassing is. Om het programma voor een bepaalde dag te verwijderen,
moet de tijd voor die dag worden gereset door de starttijd en stoptijd
hetzelfde in te stellen. Indien de regel "all" ["allemaal"] wordt gebruikt,
worden alle dagen van de periode ingesteld op deze tijden.

Periode: U kunt hier de start- en stoptijd voor de geselecteerde dag van
het programma selecteren.

Blokkering: Hier kunt u de gewenste blokkering selecteren.

Conflict: Indien twee instellingenbotsen,wordt er een rooduitroepteken
weergegeven.

Blokkeren van de compressor in de buitenunit.

Bijverwarming blokkeren.
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TIP

Als u voor elke dag van de week hetzelfde programma wilt instellen,
vult u eerst "alle" in en wijzigt u daarna de gewenste dagen.

TIP

Stel de stoptijd vroeger in dande starttijd, zodat deperiode zich uitstrekt
tot namiddernacht. De regeling stopt dandedag erna opde ingestelde
stoptijd.

Het programma start altijd op de datum waarvoor de starttijd is inge-
steld.

LET OP!

Een langdurige blokkering kan een verminderd comfort of lager rende-
ment tot gevolg hebben.

program. stille stand
De compressor kanwordengeprogrammeerdommaximaal twee verschil-
lendeperioden in de "stille stand" te functioneren (dewarmtepompmoet
dit wel ondersteunen).

Menu
4.9.6

Als programmeren actief is, wordt het symbool voor de "stille stand" in
het hoofdmenu op het symbool voor de regelmodule getoond.

geactiveerd

schema 2schema 1

alle
maa
dins
wo
don
vri
zat
zon

program. stille stand 4.9.6

PeriodeDag

Ingeschakeld programmering

Conflict

Programmering: Hier kunt u de te wijzigen periode selecteren.
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Geactiveerd:Hier activeert u het programma voor de geselecteerde peri-
ode. Insteltijden worden niet beïnvloed door een deactivering.

Dag: Selecteer hier op welke dag(en) van de week het programma van
toepassing is. Om het programma voor een bepaalde dag te verwijderen,
moet de tijd voor die dag worden gereset door de starttijd en stoptijd
hetzelfde in te stellen. Indien de regel "all" ["allemaal"] wordt gebruikt,
worden alle dagen van de periode ingesteld op deze tijden.

Periode: U kunt hier de start- en stoptijd voor de geselecteerde dag van
het programma selecteren.

Conflict: Indien twee instellingenbotsen,wordt er een rooduitroepteken
weergegeven.

TIP

Als u voor elke dag van de week hetzelfde programma wilt instellen,
vult u eerst "alle" in en wijzigt u daarna de gewenste dagen.

TIP

Stel de stoptijd vroeger in dande starttijd, zodat deperiode zich uitstrekt
tot namiddernacht. De regeling stopt dandedag erna opde ingestelde
stoptijd.

Het programma start altijd op de datum waarvoor de starttijd is inge-
steld.

LET OP!

Het langdurig programmeren van de "stille stand" kan een verminderd
comfort of lager rendement tot gevolg hebben.
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4 Storingen in comfort

In demeeste gevallen merkt de bedieningsmodule een storing op, wordt
dit met alarmmeldingen aangegeven en worden er aanwijzingen op het
display weergegeven om het probleem te verhelpen. Raadpleeg "Alarm
beheren" voor informatie over het beheren van alarmmeldingen. Indien
de storing niet wordt weergegeven op het display of als het display niet
wordt verlicht, kunt u de volgende gids voor het oplossen van problemen
gebruiken.

Alarm beheren

info / handeling

alarm resetten

hulpmodus

Lagedrukalarm

alarm

Bij een alarm is er een bepaalde sto-
ringopgetreden,watwordt aangege-
ven doordat de statuslamp van con-
stant groen nu constant rood gaat
branden. Daarnaast verschijnt er een
alarmbelletje inhet informatievenster.

Alarm
Bij eenalarmmeteen rode statuslamp
is er een storing opgetreden die de
warmtepompen/of regelmoduleniet
zelf kan verhelpen. Op het display
kunt u, door de selectieknop te verdraaien en op de OK-toets te drukken,
het type alarm bekijken en het alarm resetten. U kunt er ook voor kiezen
om de installatie in te stellen op hulpmodus.

info / handelingHier kunt u lezenwat het alarm betekent en krijgt u tips
voor het verhelpen van het probleem dat het alarm heeft veroorzaakt.

alarm resetten In de meeste gevallen kunt u volstaanmet het selecteren
van "alarm resetten" om het probleem te verhelpen dat het alarm heeft
veroorzaakt. Als er groen licht gaat branden na het selecteren van "alarm
resetten" is het alarmverholpen. Als er nog steeds een rood licht zichtbaar
is en een menu met de naam "alarm" zichtbaar is op het display, is het
probleem dat het alarm heeft veroorzaakt nog steeds aanwezig. Als het
alarm verdwijnt en vervolgens weer terugkomt, neemt u contact op met
uw installateur.

hulpmodus ”hulpmodus” is een type noodstand. Dit betekent dat de in-
stallatie warmte en/of warmtapwater produceert ondanks het feit dat er
een probleem is. Dit kan betekenen dat de compressor van de warmte-
pomp niet draait. In dit geval produceert de elektrische bijverwarming
warmte en/of warmtapwater.
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Voorzichtig!

Omhulpmodus te selecteren,moeteenalarmhandelingwordengekozen
in menu 5.1.4.

LET OP!

Het selecteren van ”hulpmodus” is iets anders dan het verhelpen van
het probleem dat het alarm heeft veroorzaakt. De statuslamp blijft
daarom rood.

Indienhet alarmnietwordt gereset, neemtu contact opmetde installateur
voor de juiste toe te passen handeling.

Voorzichtig!

Geef bij het doorgeven van een storing altijd het serienummer (14-cijfe-
rig) door van het product.

Problemen oplossen
Indien de bedrijfsstoring niet wordt weergegeven op het display, kunt u
de volgende adviezen opvolgen:

Basishandelingen
Start met een controle van de volgende mogelijke storingsbronnen:
■ De stand van de schakelaar .
■ Groeps- en hoofdzekeringen van de woning.
■ De aardlekschakelaar van de woning.

Lage warmtapwatertemperatuur of gebrek aan warmtap-
water
Dit deel vanhethoofdstukoverprobleemoplossing is alleen van toepassing
als de boiler is geïnstalleerd in het systeem.
■ Gesloten of gesmoorde vulafsluiter van de boiler.
■ Open de afsluiter.

■ Mengklep (als er één geïnstalleerd is) te laag ingesteld.
■ Stel de mengklep af.

■ Regelmodule in onjuiste bedrijfsstand.
■ Indiendemodus "handmatig" geselecteerd is, selecteert u "addition".

■ Groot warmtapwaterverbruik.
■ Wacht totdat het warmtapwater is verwarmd. Tijdelijk verhoogde
warmtapwatercapaciteit (tijdelijk in luxe) kan worden geactiveerd in
menu 2.1.
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■ Te lage warmtapwaterinstelling.
■ Open menu 2.2 en selecteer een hogere comfortmodus.

■ Te lage of niet werkende priorisering van warmtapwater.
■ Openmenu 4.9.1 en verhoog de tijd waarop het warmtapwater prio-
riteit moet krijgen.

Lage kamertemperatuur
■ Gesloten thermostaten in meerdere kamers.
■ Zet de thermostaten in zoveelmogelijk kamers opmax. Stel de kamer-
temperatuur af viamenu1.1 inplaats vande thermostaten te smoren.

■ Regelmodule in onjuiste bedrijfsstand.
■ Open menu 4.2. Indien de modus "auto" geselecteerd is, selecteert u
een hogere waarde bij "stop verwarming“ in menu 4.9.2.

■ Indien demodus "handmatig" geselecteerd is, selecteert u "heating".
Indien dit niet genoeg is, selecteert u "addition".

■ Te lage instelwaarde op de automatische verwarmingsregeling.
■ Openmenu1.1 "temperatuur" enpasde verschuiving vande stooklijn
aan. Indien de kamertemperatuur alleen laag is bij koud weer, moet
de helling van de stooklijn in menu 1.9.1 "stooklijn naar boven toe
worden afgesteld.

■ Te lage of niet werkende priorisering van warmte.
■ Openmenu 4.9.1 en verhoog de tijdwaarop de verwarming prioriteit
moet krijgen.

■ "Vakantiemodus" geactiveerd in menu 4.7.
■ Open menu 4.7 en selecteer “Off” [“Uit”].

■ Externe schakelaar voor hetwijzigen vandegeactiveerde kamerverwar-
ming.
■ Controleer alle externe schakelaars.

■ Lucht in het afgiftesysteem.
■ Ontlucht het afgiftesysteem.

■ Gesloten kleppen naar het afgiftesysteem.
■ Open de kleppen (neem contact op met uw installateur voor hulp bij
het lokaliseren ervan).

Hoge kamertemperatuur
■ Te hoge instelwaarde op de automatische verwarmingsregeling.
■ Openmenu1.1.(temperatuur) en stel de verschuiving vande stooklijn
neerwaarts af. Indien de kamertemperatuur alleen hoog is bij koud
weer, moet de helling van de stooklijn omlaag worden afgesteld in
menu 1.9.1 (stooklijn).

■ Externe schakelaar voor hetwijzigen vandegeactiveerde kamerverwar-
ming.
■ Controleer alle externe schakelaars.
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Lage systeemdruk
■ Niet genoeg water in het afgiftesysteem.
■ Vul het water in het klimaatsysteem bij.

De compressor start niet
■ Er is geen verwarmingsvereiste.
■ De warmtepomp vraagt niet om verwarming of warmtapwater.

■ Temperatuurvoorwaarden geactiveerd.
■ Wacht tot de temperatuurvoorwaarde is gereset.

■ Minimale tijd tussen compressorstarten is nog niet bereikt.
■ Wacht 30 minuten en controleer of de compressor is gestart.

■ Alarm geactiveerd.
■ Volg de instructies op het display.
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Alleen bijverwarming
Indienude storingniet kunt verhelpenendewoningniet kunt verwarmen,
mag u, terwijl u op ondersteuningwacht, de warmtepomp laten lopen in
"add. heat only". Dit betekent dat alleen bijverwarming wordt gebruikt
om het huis te verwarmen.

De installatie op de bijverwarmingsstand instellen
1. Ga naar het menu 4.2 bedrijfsstand.
2. Markeer ”add. heat only” met de selectieknop en druk vervolgens op

OK [OK].
3. Ga terug naar het hoofdmenu met een druk op Back [Terug].

LET OP!

Bij inbedrijfstelling zonder NIBE lucht/water-warmtepomp wordt er
mogelijk een alarmcommunicatiefout weergegeven op het display.

Het alarm wordt gereset als de betreffende warmtepomp wordt gede-
activeerd in menu 5.2.2 ("geïnstalleerde slaves").
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5 Technische gegevens

Gedetailleerde technische specificaties voor dit product zijn te vinden in
de installatiehandleiding (www.nibenl.nl).
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6 Verklarende woordenlijst

Aanvoerleiding
De leiding waardoor het verwarmdewater wordt vervoerd van de warm-
tepompnaar het verwarmingssysteemvandewoning (radiatoren/verwar-
mingsspiraalen).

Aanvoertemperatuur
De temperatuur van het verwarmde water dat de warmtepomp naar het
verwarmingssysteemzendt.Hoekouderdebuitentemperatuur, hoehoger
de aanvoerleidingtemperatuur wordt.

Afgiftesysteem
Afgiftesystemen worden ook wel verwarmingssystemen genoemd Het
gebouw wordt verwarmd met behulp van radiatoren, vloerspiralen of
convectorventilatoren.

Afgiftesysteem
Leidingen naar het afgiftesysteem van het huis en de condensor vormen
het verwarmingssysteem.

Berekende aanvoerleidingtemperatuur
De temperatuurwaarvandewarmtepompberekent dat het verwarmings-
systeem deze vereist voor een optimale temperatuur in de woning. Hoe
kouderdebuitentemperatuur, hoehogerdeberekendeaanvoertempera-
tuur.

Bijverwarming
De bijverwarming is de warmte die in aanvulling op de warmte van de
compressor in uwwarmtepompwordt geproduceerd. Bijverwarmers zijn
bijvoorbeeld een elektrisch verwarmingselement, elektrische verwarmer,
zonnesysteem, gas-/olie-/pellet-/houtbrander of blokverwarming.

Boiler
Tank waar huishoudwater wordt verwarmd. Bevindt zich ergens buiten
de warmtepomp.

Buitenvoeler
Een voeler die zich buitenshuis bevindt. Deze voeler geeft aan dewarmte-
pomp aan hoe warm het buiten is.
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Circulatiepomp
Pomp die vloeistof laat circuleren in een leidingsysteem.

Compressor
Perst het gasvormige koudemiddel samen. Als het koudemiddel wordt
samengeperst, nemen de druk en de temperatuur toe.

Condensor
Warmtewisselaarwaarhetwarmegasvormigekoudemiddel condenseert
(afkoelt en een vloeistof wordt) en de warmte-energie afgeeft aan het
verwarmings- en warmtapwatersysteem van de woning.

COP
Indien erwordt aangegeven dat eenwarmtepompCOP 4 heeft, betekent
dit dat u voor de inworp van 10 cent warmte ter waarde van 40 cent te-
rugkrijgt. Dit verwijst naar de efficiëntie van dewarmtepomp.Dezewordt
gemeten bij verschillende meetwaarden, bijv.: 7/45 waarbij 7 staat voor
de buitentemperatuur en 45 voor het aantal graden van de aanvoertem-
peratuur.

DUT, dimensionedoutdoor temperature (berekendebuiten-
temperatuur)
De berekende buitentemperatuur hangt af van de locatie waar u woont.
Hoe lager de berekende buitentemperatuur, hoe lager de waarde moet
zijn die geselecteerd is bij het "selecteren van een stooklijn".

Efficiëntie
Een meting om te zien hoe effectief de warmtepomp is. Hoe hoger de
waarde, hoe effectiever de pomp.

Elektrische bijverwarming
Dit is elektriciteit die bijvoorbeeld door een elektrische bijverwarming tij-
dens de koudste dagen van het jaar als aanvulling wordt gebruikt om de
warmtevraag te dekken die de warmtepomp niet aankan.

Filtertijd
Voer de tijd in waarover de gemiddelde buitentemperatuur is berekend.

Huishoud-warmtapwater
Het water waarmee men bijvoorbeeld een douche neemt.

Mengklep
Een klep die koudwatermengtmet hetwarmewater dat de ketel verlaat.
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Overstortventiel
Een klep die opent en een kleine hoeveelheid vloeistof doorlaat indien de
druk te hoog is.

Pressostaat
Drukschakelaardieeenalarm laat afgaanen/ofde compressor stopt, indien
er een druk ontstaat in het systeem die niet is toegestaan. Een hogedruk-
pressostaat wordt geactiveerd wanneer de condensdruk te groot wordt.
Een lagedrukpressostaatwordt geactiveerdwanneer de verdampingsdruk
te laag is.

Radiator
Eenanderwoord voor verwarmingselement. Dezemoetenwordengevuld
met water om te kunnenworden gebruikt in combinatie met de SMO 20.

Retourleiding
De leiding waardoor het water wordt teruggeleid van het verwarmings-
systeem van de woning (radiatoren/verwarmingsspiraalen) naar de ver-
warmingspomp.

Retourtemperatuur
De temperatuur vanhetwater dat terugkeert naar dewarmtepomp, nadat
dewarmte-energie is afgegevenaande radiatoren/verwarmingsspiraalen.

Ruimtevoeler
Een voeler die zich binnenshuis bevindt. Deze voeler geeft aan de warm-
tepomp aan hoe warm het binnenshuis is.

Shuttleklep
Een klep die vloeistof in twee richtingen kan sturen. Een shuttleklep die
vloeistof naar het klimaatsysteem stuurt als dewarmtepompwarmte voor
het huis produceert, en naar de boiler als de warmtepomp warm water
produceert.

Stooklijn
De stooklijn bepaalt welke warmte de warmtepomp moet produceren,
afhankelijk van de buitentemperatuur. Indien er een hoge waarde wordt
geselecteerd, geeft dit aan de warmtepomp aan dat deze veel warmte
moet producerenwanneer het buiten koud is omeenwarmebinnentem-
peratuur te verkrijgen.

Storingen in comfort
Comfortverstoringen zijn ongewenste veranderingen in het warme wa-
ter/binnenhuiscomfort, bijvoorbeeld als de temperatuur van het warme
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water te laag is of als de binnentemperatuur niet op het gewenste niveau
ligt.

Een storing in de warmtepomp is soms merkbaar in de vorm van een ver-
storing van het comfort.

In demeeste gevallen merkt de warmtepomp bedrijfsstoringen op, geeft
dit met alarmmeldingen aan en geeft instructies op het display weer.

Verwarmingsmiddel
Warme vloeistof, meestal gewoon water, die van de warmtepomp naar
het afgiftesysteem van het huiswordt gezonden en dewoning verwarmt.
Het verwarmingsmedium verwarmt via de tank met dubbele mantel of
spiraaltank ook het warmtapwater.

Warmtefactor
Meting om te zien hoeveel warmte-energie de warmtepomp afgeeft in
verhouding tot de benodigde elektrische energie voor haar werking. Een
andere term hiervoor is COP.

Warmtewisselaar
Apparaat dat warmte-energie van het ene naar het andere medium
overdraagt zonder de media te mengen. Voorbeelden van warmtewisse-
laars zijn verdampers en condensors.
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