Tips & Tricks
Voor een optimaal gebruik van je warmtepomp
Je nieuwe warmtepomp zorgt in jouw huis voor
warm water voor zowel de verwarming als voor het
kraanwater. Door het grote buffervat is er veel warm
water beschikbaar. Dit vat wordt continu opgewarmd met de warmtepomp en indien nodig via het
elektrisch verwarmingselement. Met de standaard
instellingen wordt dit automatisch verzorgd, je kunt
echter ook kiezen voor een van onze voorgeconfigureerde scenario’s.

Instellingen verder verfijnen
De instellingen van je warmtepomp kun je verder verfijnen via onderstaande configuraties:
1. Instelling A voor een optimaal comfort. Dat wil zeggen, extra focus op continu warm water en een snelle
verwarming van het boilervatwater.
2. Instelling B voor het meeste rendement, dus een duurzaam gebruik van je warmtepomp. Hierbij geef je
aan dat er zo min mogelijk gebruik gemaakt moet worden van de elektrische verwarmer. Het kan hierdoor langer duren voordat er weer comfortabel gedouched kan worden.
Bij deze opties verander je niks aan de werking van de warmtepomp, maar geef je aan waar de prioriteit
moet liggen: heet water en snelle opwarming voor comfort bij instelling A of extra rendement, dus
duurzaamheid, bij instelling B. Ongeacht je keuze is het advies om de thermostaat van je woning op een
constante temperatuur te laten staan, zodat het vat niet te erg afkoelt ‘s nachts.

Instellingen aanpassen via de draai/druk knop op het display
Alle instellingen worden geregeld via het display van de warmtepomp.
Draaien = navigeren door de verschillende menu’s.
Drukken = waarde kiezen / aanpassen

Standaard

Instelling A (comfort)

Instelling B (rendement)

Setpoint

55 °C

60 °C

50 °C

T min

35 °C

50 °C

25 °C

Boost

Off

On

Off

Heat Pump

HP + EL

HP + EL

HP

Meer weten?
Voor alle vragen betreffende de warmtepomp verwijzen we je naar de complete gebruikershandleiding.

