
VOOR EEN OPTIMAAL  GEBRUIK  VAN JE  INSTALLATIE 

Beste bewoner, 

Gefeliciteerd met je nieuwe woning en lage-temperatuur-verwarming. Zoals je weet werkt dit anders dan een ‘normaal’ cv-systeem. Waar een gasin-
stalla� e onbeperkt water kan (bij)verwarmen in een rap tempo, hee�  de warmtepomp een buff ervat die langzaam op temperatuur komt/blij� . Dit 
wordt even wennen en is een kwes� e van ervaren: het is a� asten wat er past bij jouw woning en jouw behoe� en. Pas na een � jdje leer je de beste in-
stelling kennen, dit kan ook a� ankelijk zijn van de seizoenen. Hieronder geven we je meer informa� e om het gebruik van je installa� e te op� maliseren.

Douchen en warm water
De warmtepomp zorgt in jouw huis voor warm 
water voor zowel de verwarming als voor het 
tapwater. Het buff ervat hee�  een fl inke 
capa-citeit, maar omdat dit ook gebruikt wordt 
voor de vloerverwarming, blij�  een bepaald 
gedeelte over voor bijvoorbeeld het douchen. 
Voorna-melijk in de ochtend kan het voorkomen 
dat de vloerverwarming al een gedeelte van 
het be-schikbare warm water hee�  verbruikt. 
Hierdoor is er op dat moment minder warm 
tapwater be-schikbaar voor het douchen. Je 
moet je woning en je behoe� e leren kennen. 
Als je merkt dat er in de ochtend te weinig warm 
tapwater beschik-baar is voor het douchen, 
probeer dan de vloer-verwarming pas op een 
later � jds� p te ac� veren. Let op: bij het gebruik 
van een vernevel douche of spaardouche zal er 
langer aaneensluitend tap-water gebruikt 
kunnen worden dan wanneer er een reguliere 
douche of stort douche gebruikt wordt.

PCM
In de vloer zit PCM materiaal verwerkt om 
warmtepieken te verminderen. Het materiaal 
neemt warmte op en gee�  deze warmte 
vervolgens weer af. Dit gebeurd bij ongeveer 
21 graden. Wil je meer weten van de werking 
van het PCM materiaal bekijk dan de 
uitgebreide brochure of bezoek www.oc-
autarkis.nl

Installa� e op� maal via drie verschillende 
seizoenen. 
Door de toepassing van PCM in je vloer reageert 

je installa�e ieder seizoen net even anders. Hier-
op kun je met jouw instellingen inspelen, al 
hangt een hoop af van je eigen gedrag en 
behoe� en. Hieronder geven we je enkele 
handva� en om het gebruik van het systeem 
te op�maliseren voor een goede balans tussen 
comfort en energiegebruik. Het jaar is door ons 
ingedeeld in drie ‘seizoenen’ te weten zomer, 
winter en het tussenseizoen (lente en herfst). 

Zomer > extra venti leren ‘s nachts
In de zomer zal het PCM materiaal opge-
laden worden door de warmte van buiten-
af. Deze warmte zal overdag opgeslagen 
worden in het PCM waardoor de binnen-
temperatuur rela�ef verminderd wordt. De 
warmte die overdag geladen is in het PCM 
willen we in de nacht via ven�la�e weer 
kwijt. Om de werking van het PCM te op�- 
maliseren zal er in dit seizoen dus extra ge-
ven�leerd moeten worden in de nacht. Dit kan 
door een “bypass” func�e in het ven�la�e-
systeem te ac�veren. Raadpleeg hiervoor de 
handleiding van het ven� la�esysteem. Bo-
vendien adviseren wij om in de zomer de 
thermostaat uit te schakelen. Mocht het 
echter blijken dat het uitschakelen van de ther-
mostaat in jouw persoonlijke geval niet voor 
het gewenste comfort zorgt, schakel deze dan 
weer in en probeer een voor jou op� male in-
stelling te vinden.  

Winter > geen nachtverlaging toepassen        
In de winter zal de vloer overdag worden 
opgeladen met warmte vanuit de warmtepomp 

en eventuele zoninstraling in de ruimte. Wij 
adviseren om in de winter geen nacht-verlaging 
toe te passen, omdat het dan kan zijn dat de 
warmtepomp ’s ochtends veel warmte verliest, 
en zodanig uitgeput raakt dat korter tapwater 
beschikbaar is. Let op: mocht je last hebben van 
tocht, kou of comfortproblemen? Controleer 
dan eerst de instellingen van het 
ventilatiesysteem, raadpleeg hiervoor de des-
betreffende handleiding.

Tussenseizoen (lente & herfst)
In de lente en herfst worden de temperaturen 
buiten alweer wat hoger. De zon schijnt vaker 
naar binnen en de warmtepomp zal minder 
vaak en minder lang in bedrijf zijn. De warmte 
van de zon willen we graag zoveel mogelijk 
gebruiken en opslaan in de PCM. Deze warmte 
wordt in de nacht weer afgegeven aan de wo-
ning. Hierdoor zal de woning meestal in de 
ochtend enkel nog wat warmte vragen. In de 
tussenseizoenen kan de nachtverlaging in-
gesteld worden op de thermostaat, zodat de 
warmtepomp ’s nachts niet in bedrijf komt. Stel 
de nachtverlaging handmatig in op de ther-
mostaat of laat dit via een klokprogramma 
automatisch verzorgen. Zie hiervoor de 
handleiding van de thermostaat. Als de woning 
in de nacht teveel warmte verliest, bestaat de 
kans dat er in de ochtend wat kouder (lauw) 
tapwater is. In dat geval kan de nachtverlaging 
vermindert of uitgeschakeld worden. Probeer 
de verschillende mogelijkheden in dit seizoen 
uit om de passende instellingen te vinden voor 
jouw woning en behoefte.



MEER INFO:  WWW.ORANGECL IMATE.NL

Instellingen aanpassen via de draai/druk knop in het display (VTC200) 

Draaien = navigeren door de verschillende menu’s. 
Drukken = waarde kiezen / aanpassen.  

Voor de volledige handleiding zie de complete gebruikershandleiding.
De basis instellingen van het systeem 

Onderstaande instellingen zijn reeds ingesteld en bieden een goede gebruikerservaring. Mocht blijken dat deze instellingen 
niet goed passen bij jouw eigen woning en behoeften, kun je deze later zelf aanpassen (zie onder.) Per item wordt de 
standaard waarde kort toegelicht: 

Item Standaard waarde Toelichting

Setpoint 60°C 
Deze waarde bepaald de gewenste temperatuur van de boiler. Hoe 
hoger deze waarde, des te hoger de energie-inhoud van de boiler
en hoe hoger het energieverbruik.  

T min 45°C
Deze instelling bepaald vanaf welke temperatuur de elektrische 
heater aan gaat. De elektrische heater gaat aan als de temperatuur 
in de boiler onder deze waarde komt.

Heat pump HP + EL

Met deze instelling wordt bepaald welke energie bron gebruikt 
wordt om de boiler op te warmen. Standaard wordt de 
warmtepomp (HP) gebruikt met als back-up de elektrische heater
(EL). In de zomer kan dit omgezet worden naar enkel HP. De boiler 
zal dan zonder elektrisch element zijn werk doen, wat het 
energieverbruik ten goede komt. 

Boost Uit
Deze instelling staat op geactiveerd (On) om een korte termijn 
toename van de warmtevraag te dekken. (max. 1 uur)

Language Dutch De gekozen taal instelling van het apparaat.

Anode On
De Anode in de boiler staat standaard op “ON”. Verschijnt er een 
melding op het display over de Anode? Neem dan contact op met 
je installateur.

Legionella 
bestrijding

De warmtepomp is voorzien van een legionella functie. Deze is 
door de installateur ingesteld. Het display laat zien wanneer de 
legionella functie actief is. De legionellapreventie schakelt zelf 
weer uit. 

Comfort vs. Rendement instellingen

Welke instellingen jouw voorkeur heeft, is afhankelijk van je woning en je eigen behoefte. Probeer het rustig uit, ervaar het 
zelf en zoek jouw optimale instelling. 

Standaard Comfort Rendement
Setpoint 60 60 60
Tmin 35 45 n.v.t.
Heat Pump HP + EL HP + EL HP*

* Let op: het opwarmen van de boiler met enkel instelling HP zal meer tijd kosten, maar minder energie verbruiken.

Uit




