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Snelgids
NAVIGATIE

BladerenScrollenSelecteren

De punten aan de on-
derrand geven aan dat
er meer pagina's zijn.

Als hetmenumeerdere
submenu's heeft, kunt
umeer informatiebekij-
kendoormetuwvinger
omhoog of omlaag te
slepen.

De meeste opties en
functieswordengeacti-
veerd door het display
lichtjes met uw vinger
aan te raken.

Sleep met uw vinger
naar rechts om tussen
de pagina's te zoeken.

De binnentemperatuur instellen.
13.45 3 Oktober

Klimaatsysteem 1

Verschuiving

Verwarming

Smartguide

Hallo!
Uw systeem werkt naar behoren. Wilt u hulp bij het
aanbrengen van wijzigingen?

Ja graag, breng me naar Smartguide.

Oktober13.45 3

Hier kunt u de temperatuur in de verschillende zones instellen.Smartguide helpt u zowel om informatie over de huidige status te
bekijken als om eenvoudig de meest voorkomende instellingen in
te voeren. De informatie die u ziet, hangt af van het product dat
u hebt en de accessoires die op het product zijn aangesloten.

Productoverzicht

Bedrijf AB
Telefoonnummer

VVM S320

01234567890123

1.0.0

Productoverzicht

Productnaam

Serienummer

Software

Service

Oktober13.45 3

Updaten

Warmtapwatertemperatuur verhogen
13.45 3 Oktober

Meer warmwater

Warmwater

Hier vindt u informatie over productnaam, het serienummer van
het product, de versie van de software en service. Wanneer er
nieuwe software kan worden gedownload, kunt u dat hier doen
(vooropgesteld dat de VVM S320 is aangesloten op myUplink).

Hier kunt u een tijdelijke stijging van de temperatuur van het
warmtapwater starten of stopzetten.

BIJ VERSTORINGEN VAN HET COMFORT

Indien umerkt dat het comfort, opwelke wijze dan ook, afneemt, zijn er diversemaatregelen die u zelf kunt nemen voordat
u contact opneemt met uw installateur. Zie paragraaf "Storingzoeken" voor instructies.
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Installatiegegevens
VVMS320Product

Serienummer

Installatiedatum

Installateur

InstellenStandaardin-
stellingen

NaamNr.

9Stooklijn, verwarming (verschuiving stooklijn)1.30.1

0Stooklijn, koeling (verschuiving)1.30.2

Eigen stooklijn (helling)1.30.7

20Laagste aanvoertemp. verwarming1.30.4

Accessoires

Het serienummer moet altijd worden vermeld.

Certificaat dat de installatie is uitgevoerd volgens de instructies in de meegeleverde installatiehandleiding en de geldende regels.

__________________________________________Handteke-
ning

______________________________Datum
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Symbolen
Uitleg van symbolendie in dezehandleidinggebruikt kunnen
worden.

Voorzichtig!

Dit symbool duidt aan dat een persoon of de ma-
chine gevaar loopt.

LET OP!

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

TIP

Dit symbool duidt tips aan om het gebruik van het
product te vergemakkelijken.

Serienummer
Het serienummer vindt u rechtsonder op het VVM S320, in
het display ophet startscherm "Productoverzicht" en ophet
typeplaatje.

LET OP!

Voor onderhoud en ondersteuning hebt u het se-
rienummer van het product (14 cijfers) nodig.
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Een lucht/water-warmtepompinstallatiemaakt gebruik van
de buitenlucht om eenwoning te verwarmen. De omzetting
van de energie van de buitenlucht in verwarming van de
woning vindt plaats in drie verschillende systemen. Uit de
buitenlucht, (1) , wordt gratis energie onttrokken en naar de

warmtepomp getransporteerd. De warmtepomp verhoogt
de lage temperatuur van de onttrokken warmte naar een
hogere temperatuur in het koudemiddelencircuit, (2) . De
warmtewordt door dewoning verdeeld in het verwarmings-
systeem, (3) .
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Verwarmingsmiddel
Koudemiddel

Buitenlucht

Compressor

Condensor

Verdamper

Expansieventiel

De temperaturen zijn slechts voorbeelden en kunnen per installatie en per jaargetijde verschillen.
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Buitenlucht
De buitenlucht wordt in de warmtepomp gezogen.A
De ventilator leidt de lucht naar de verdamper van de
warmtepomp. Hier draagt de lucht zijn warmte-energie
af aan het koudemiddel, waarbij de luchttemperatuur
daalt. De koude luchtwordt vervolgens door dewarmte-
pomp uitgeblazen.

B

Koelsysteem
Er circuleert een gas (koudemiddel) in een gesloten
systeem in de warmtepomp dat ook door de verdamper
stroomt. Het koudemiddel heeft een zeer laag kookpunt.
In de verdamper neemt het koudemiddel de warmte-
energie van de buitenlucht over en begint te koken.

C

Het gas dat bij het koken ontstaat, wordt naar een elek-
trisch aangedrevencompressor geleid. Als het gaswordt
samengeperst, stijgt de druk verder enneemtde tempe-
ratuur van het gas flink toe, van 0 °C tot circa 80 °C.

D

Het gas wordt vanuit de compressor naar een warmte-
wisselaar (condensor) geleid, waar warmte-energie
wordt afgegeven aan de binnenmodule. Hierna koelt het
gas af en condenseert het weer tot een vloeistof.

E

Aangezien de druk nog steeds hoog is, kan het koude-
middel door een expansieventiel stromen. Daar zakt de
druk en keert het koudemiddel terug naar de oorspron-
kelijk temperatuur. Het koudemiddel heeft nu een volle-
dige cyclus afgelegd. Hierna wordt het koudemiddel
opnieuw naar de verdamper geleid en wordt het proces
herhaald.

F

Verwarmingssysteem
Dewarmte-energie vanhet koudemiddel indecondensor
wordt door hetwater van de binnenmodule, het afgifte-
systeem, ontrokken en vervolgens verwarmd tot 55 °C
(aanvoertemperatuur).

G

Het afgiftesysteem circuleert in een gesloten systeem
en transporteert dewarmte-energie vanhet verwarmde
water naar de radiatoren/verwarmingsspiralen.

H

De geïntegreerde laadspiraal van de binnenunit bevindt
zich in het boilergedeelte. Het cv-water in de spiraal
warmt het tapwater eromheen.

I
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Statuslamp

Display

USB-poort

Aan/Uit-knop

Het statuslampje
Het statuslampje toont hoe goed uw systeem functioneert.
Het:

• licht wit op tijdens normaal bedrijf.

• brandt geel in de noodstand.

• brandt rood in het geval van een geactiveerd alarm.

• knippert wit tijdens een actieve mededeling.

• is blauw als de VVM S320 is uitgeschakeld.

Als het statuslampje rood is, ontvangt u informatie en sug-
gesties voor passende maatregelen op het display.

TIP

U krijgt deze informatie tevens via myUplink.

De USB-poort
Boven het display zit een USB-poort die bijvoorbeeld kan
worden gebruikt voor het updaten van de software. Log in
opmyuplink.comen klik opde tab “Algemeen” en vervolgens
op “Software” om de meest recente versie van de software
te downloaden voor uw installatie.

De Aan/Uit-knop
De Aan/Uit-knop heeft drie functies:

• starten

• uitschakelen

• noodstand activeren

Om te starten: druk eenmaal op de Aan/Uit-knop.

Vooruitschakelen, herstartenof activerenvandenoodstand:
druk opdeaan/uit-knopenhouddie gedurende2 seconden
ingedrukt. Er wordt dan een menu weergegeven met ver-
schillende opties.

Voor hard uitschakelen: druk 5 seconden op de Aan/Uit-
knop.

Om de noodstand te activeren als VVM S320 is uitgescha-
keld: houddeaan/uit-knop ingedruktgedurende5seconden.
(Deactiveer de noodstand door één keer te drukken.)

Het display
Instructies, instellingen en bedieningsinformatieworden op
het display weergegeven.

NIBE VVM S320Hoofdstuk 3 | Bedieningseenheid8
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Navigatie
VVM S320 heeft een touchscreen waarmee u eenvoudig
kunt navigeren doormet uw vinger te drukken en te slepen.

SELECTEREN

Demeesteoptiesen functieswordengeactiveerd
door het display lichtjes met uw vinger aan te
raken.

BLADEREN

De punten aan de onderrand geven aan dat er
meer pagina's zijn.

Sleep met uw vinger naar rechts om tussen de
pagina's te zoeken.

SCROLLEN

Als het menu meerdere submenu's heeft, kunt
u meer informatie bekijken door met uw vinger
omhoog of omlaag te slepen.

EEN INSTELLINGWIJZIGEN
Druk op de instelling die u wilt u wijzigen.

Als het een Aan/Uit-instelling is, wijzigt deze zodra u erop
klikt.

Periode 1

Als er meerdere waarden mogelijk zijn, verschijnt er een
draaiwieltje dat u omhoog of omlaag kunt slepen om de ge-
wenste waarde te vinden.

Druk op om uwwijziging op te slaan of op als u geen
wijziging wilt aanbrengen.

FABRIEKSINSTELLING
De af fabriek ingestelde waarden worden gemarkeerd met
*.

Uw installateur heeftmogelijk anderewaardengekozen, die
beter geschikt zijn voor uw systeem.

HELPMENU
In veel menu's staat een symbool dat aangeeft dat
er extra hulp beschikbaar is.

Druk op het symbool om de helptekst te openen.

U moet de tekst wellicht slepen om alles in beeld te krijgen.

Menutypes
STARTSCHERMEN

Smartguide
Smartguide helpt u zowel om informatie over de huidige
status te bekijken als omeenvoudig demeest voorkomende
instellingen in te voeren. De informatie die u ziet, hangt af
van het product dat u hebt en de accessoires die op het
product zijn aangesloten.

Selecteer eenoptie endrukeropomdoor tegaan.De instruc-
ties op het scherm helpen u om de juiste keuze te maken of
geven u informatie over wat er gebeurt.

13.45 3 Oktober

Hallo!
Uw systeem werkt naar behoren. Wilt u hulp bij het
aanbrengen van wijzigingen?

Ja graag, breng me naar Smartguide.

13.45 3 Oktober

U hebt een of meer actieve opmerkingen. U kunt
kiezen de informatiemeldingen op het display
hieronder te tonen.

Toon meer informatie over de opmerking

Ik wil instellingen voor mijn systeem wijzigen

Functiepagina's
Opde functiepagina's kunt u zowel informatie over de huidi-
ge status bekijken als eenvoudig de meest voorkomende
instellingen invoeren. Welke functiepagina's u ziet, hangt af
van het product dat u hebt en de accessoires die op het
product zijn aangesloten.

13.45 3 Oktober

Klimaatsysteem 1

Verschuiving

Verwarming
13.45 3 Oktober

Meer warmwater

Warmwater

Sleep met uw vinger naar rechts of links om tussen
de functiepagina's te zoeken.
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Uitklapmenu

MenustructuurPrint

Keuken SlaapkamerOnderverdieping

Werkt om de temperatuur in te stellen

Menusymbool

Ingestelde temperatuur

Huidige temperatuur

Verwarming
Maart13.45 3

Druk op display gedeelte om de gewenste waarde aan te
passen. Op bepaalde functiepagina's sleept umet uwvinger
omhoog of omlaag voor meer gedeelten.

Productoverzicht
Het kan zinvol zijn om het productoverzicht te openen bij
onderhoudswerkzaamheden. U vindt dit bij de functiepagi-
na's.

Hier vindt u informatie over productnaam, het serienummer
van het product, de versie van de software en service.
Wanneer er nieuwe software kan worden gedownload, kunt
u dat hier doen (vooropgesteld dat de VVM S320 is aange-
sloten op myUplink).

Bedrijf AB
Telefoonnummer

VVM S320

01234567890123

1.0.0

Productoverzicht

Productnaam

Serienummer

Software

Service

Oktober13.45 3

Updaten

Uitklapmenu
Vanaf de beginschermen gaat u via een vervolgkeuzemenu
naar een nieuw venster met meer informatie.

Uitklapmenu

13.45 3 Oktober

Verwarming

Klimaatsysteem 1

Verschuiving

Het vervolgkeuzemenu toont de huidige status voor
VVM S320, wat er in bedrijf is en wat VVM S320momenteel
doet. De functies die in bedrijf zijn, zijn gemarkeerdmet een
frame.

Maart

Werkprioriteit Verwarming

Tijd tot compressorstart Werken

Bijverwarming
Externe aanvoerleiding
(BT25)
WW top (BT7)

13.45 3

Drukopdepictogrammenopdeonderste randvanhetmenu
voor meer informatie over iedere functie. Gebruik de
schuifbalk om alle informatie voor de geselecteerde functie
te bekijken.

Maart

Externe aanvoertemp. (BT25)

Retourtemperatuur (BT3)

Berek. aanvoertemp. 1

Ruimtetemperatuur

13.45 3

Verwarming
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MENUSTRUCTUUR EN INFORMATIE
In de menustructuur kunt u alle menu's vinden en geavan-
ceerdere instellingen invoeren.

13.45 3 Oktober

Hallo!
Uw systeem werkt naar behoren. Wilt u hulp bij het
aanbrengen van wijzigingen?

Ja graag, breng me naar Smartguide.

U kunt altijd op "X" drukken om terug te keren naar de
startschermen.

Hoofdmenu

Binnenklimaat

Warmwater

Info

Mijn systeem

Aansluiting

Menusysteem
MENUSTRUCTUUR
De menustructuur bestaat uit acht hoofdmenu's. Voor een
gedetailleerde beschrijving, zie de installateurshandleiding.

Menu 1 – Binnenklimaat
Hier kunt u instellingen doen voor binnentemperaturen en
ventilatie (accessoire is vereist).

Menu 2 –Warmtapwater
U voert hier instellingen in voor warmtapwater.

Menu 3 - Info
Hier kunt u de huidige bedrijfsinformatie aflezen en kunt u
diverse loglijsten vinden met oudere informatie

Menu 4 - Mijn systeem
Hier stelt u de datum, taal, bedrijfsstand enz. in.

Menu 5 - Aansluiting
Hier sluit u uwsysteemaanopmyUplink en voert u netwerk-
instellingen in.

Menu 6 - Programmering
Hier programmeert u verschillende delen van het systeem.

Menu 7- Installateurinstellingen
Hier kunnen geavanceerde instellingen worden ingevoerd.
Ditmenu is alleen bedoeld voor installateurs of servicemon-
teurs.

Menu 8 - USB
Dit menu licht op wanneer er een USB-geheugen wordt
aangesloten. U kunt hier de software updaten, bijvoorbeeld.

11Hoofdstuk 3 | BedieningseenheidNIBE VVM S320



MetmyUplink kuntude installatie regelen–waar enwanneer
u maar wilt. In het geval van een storing ontvangt u een
alarm rechtstreeks in uw e-mail of een pushbericht in de
myUplink-app, zodat u onmiddellijk actie kunt ondernemen.

Ga naar myuplink.com voor meer informatie.

LET OP!

Voordat u myUplink kunt gaan gebruiken, moet
het product worden geïnstalleerd en ingesteld
volgens de instructies in de installateurshandlei-
ding.

Specificatie
U hebt het volgende nodig om myUplink in staat te stellen
met uw VVM S320 te communiceren:

• draadloos netwerk of kabel

• Internetaansluiting

• account op myuplink.com

Wij raden u onze mobiele apps voor myUplink aan.

Aansluiting
Uw systeem aansluiten op myUplink:

1. Selecteer het verbindingstype (wifi/ethernet) in menu
5.2.1 of 5.2.2.

2. Scroll omlaag in het menu 5.1 en selecteer “Nieuwe
verbindingslijn aanvragen”.

3. Als er een verbindingslijn is gerealiseerd, wordt dit ge-
toond in dit menu. Deze is 60 minuten geldig.

4. Indien u nog geen account hebt, meld u dan aan in de
mobiele app of op myuplink.com.

5. Gebruik deze verbindingslijn om uw installatie aan te
sluiten op uw gebruikersaccount op myUplink.

Service
myUplink biedt u toegang tot diverse serviceniveaus. Het
basisniveau is inbegrepen en daarnaast kunt u kiezen voor
tweepremiumservices voor een vaste jaarlijkse vergoeding
(de vergoeding varieert, afhankelijk van de geselecteerde
functies).

Premium
wijzigingsin-
stellingen

Premium
uitgebreide
geschiede-

nis

BasisServiceniveau

XXXKijker
XXXAlarm
XXXGeschiedenis
-X-Uitgebreide geschie-

denis
X--Beheren
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Regelmatige controles
Controleer uw installatie regelmatig.

Indiener zich ietsongewoonsvoordoet,wordenermeldingen
over de storing weergegeven op het display in de vorm van
verschillende alarmteksten.

OVERSTORTVENTIEL
VVMS320heeft twee overstortventielen: één voor de boiler
en één voor het klimaatsysteem. Het overstortventiel van
de boiler wordt gemonteerd door de installateur.

Uit het overstortventiel van de boiler ontsnapt soms wat
water alswarmwater is gebruikt. Dit komtdoordat het koude
water bij binnenkomst in de boiler uitzet bij het verhitten,
waardoor dedruk toeneemt ende veiligheidsklep opengaat.
Het overstortventiel van het afgiftesysteem moet volledig
zijn gesloten en mag normaliter geen water doorlaten.

Dewerkingvanhet overstortventielmoet regelmatigworden
gecontroleerd.Uvindthetoverstortventiel achterhet inspec-
tiepaneel aan de voorkant. Controleer het volgende:

1. Open de afsluiter.

2. Controleer of er water door de klep stroomt.

3. Sluit het ventiel.

4. Controleer de druk in het systeem, zo nodig bijvullen.

DRUK CONTROLEREN
VVMS320 heeft een drukmeter die de druk van het verwar-
mingssysteem toont. De drukmoet 0,5 tot 1,5 bar zijn, maar
kan afhankelijk van temperatuurschommelingen variëren.
Als de druk regelmatig naar 0 bar zakt of tot 2,5 stijgt, moet
u contact opnemenmet uw installateur omhet probleem te
verhelpen.

VULLEN VANHET AFGIFTESYSTEEM
Als de druk in het klimaatsysteem te laag is,moet ditworden
bijgevuld. Zie de installatiehandleiding voor nadere informa-
tie.

ONTLUCHTEN VANHET KLIMAATSYSTEEM
Bij herhaaldelijk bijvullen van het klimaatsysteem of bij het
horen van luchtbellen vanuit de binnenunit, moet het sys-
teem wellicht worden ontlucht. Ga daarvoor als volgt te
werk:

1. Schakel de voeding naar de binnenunit uit.

2. Ontlucht de binnenunit via de ontluchters en de rest
vanhet klimaatsysteemviadebijbehorendeontluchters.

3. Blijf vullen en ontluchten totdat alle lucht is verwijderd
en de druk klopt.

Na ontluchten moet het afgiftesysteem wellicht worden
bijgevuld.

Bespaartips
Uw installatie produceert warmte en warmtapwater. Dit
verloopt via uw bedieningsinstellingen.

Factoren die het energieverbruik beïnvloeden zijn bijvoor-
beeld de binnentemperatuur, het warmtapwaterverbruik,
het isolatieniveau van de woning en de hoeveelheid en
grootte van de ramen. De locatie van de woning is ook een
beïnvloedende factor, bijv. door de blootstelling aan wind.

Vergeet verder niet om:

• Open de thermostaatkleppen volledig (behalve in kamers
waar het koeler moet zijn). Dit is belangrijk, aangezien
volledig of gedeeltelijk gesloten thermostaatkleppen de
doorstroming in het klimaatsysteem vertragen, waardoor
de VVM S320 op een hogere temperatuur werkt. Dit kan
op zijn beurt weer tot een hoger energieverbruik leiden.

• U kunt de energiekosten verlagen als u niet thuis bent
doorbepaaldeonderdelenvanhet systeemteprogramme-
ren. Dit gebeurt in menu 6 - "Programmeren".

• Als u "Klein" selecteert in menu 2.2 - "Warmwatervraag”
wordt er minder energie verbruikt.

• U kunt het energieverbruik beïnvloeden door de binnen-
module aan verschillende aanvullende systemen te kop-
pelen, zoals zonne-energie, gas of olie.
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In de meeste gevallen merkt de VVM S320 een storing op
(een storing kan leiden tot een verstoring van het comfort)
en geeft dit met alarmen en aanwijzingen voor actie aan op
het display.

Infomenu
Alle gemetenwaarden vandebinnenmoduleworden verza-
meld onder menu 3.1 - "Bedrijfsinfo" in het menusysteem
van de binnenmodule. Vaak is het een stuk eenvoudiger om
de oorzaak van de fout te vinden door de waarden in dit
menu te bekijken.

Alarm beheren
13.45 3

Uw systeem heeft een actief alarm.
Selecteer een actie of vraag uw installateur.

Ik wil meer zien over het alarm

Ik wil instellingen voor mijn systeem wijzigen

Oktober

13.45 3 Oktober

De installatiepomp heeft geen contact met de
aanvoertemperatuursensor. Bijverwarming is geblokkeerd. De
installatie schakelt naar alarmbedrijf, wat tot een verminderd
comfort kan leiden.
Selecteer de hulpstand en neem contact op met uw installateur.

Reset het alarm en probeer het opnieuw

Start hulpstand

In het geval van een
alarm is er een storing
opgetreden en het
statuslampje brandt
permanent rood. U
ontvangt informatie
over het alarm in de
Smartguide op het
display.

ALARM
Bij een alarmmet een
rood statuslampje is
ereenstoringopgetre-
den die de VVM S320
niet zelf kan verhelpen. Op het display kunt u het type alarm
zien en het resetten.

In veel gevallen is het voldoende om "Reset het alarm en
probeer het opnieuw” te selecteren omde installatie te laten
terugkeren naar normaal bedrijf.

Als er een wit lampje gaat branden na het selecteren van
"Reset het alarm en probeer het opnieuw", is het alarm ver-
holpen.

"Hulpstand" is een type noodstand. Dit betekent dat de in-
stallatie warmte en/of warmtapwater probeert te produce-
ren, zelfs als er een probleem is. Dit kan betekenen dat de
compressor vandewarmtepompniet in bedrijf is. In dit geval
produceert de elektrische bijverwarming warmte en/of
warmtapwater.

LET OP!

Het selecteren van "Alarmhandelingen" is iets an-
ders dan het verhelpen van het probleem dat het
alarm heeft veroorzaakt. Het statuslampje blijft
daarom rood.

Indien het alarmnietwordt gereset, neemt u contact opmet
de installateur voor de juiste toe te passen handeling.

LET OP!

Voor onderhoud en ondersteuning hebt u het
(14-cijferige) serienummer vanhet product nodig.

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

Basishandelingen
Controleer eerst de volgende zaken:

• Groeps- en hoofdzekeringen van de woning.

• De aardlekschakelaar van de woning.

• Juist ingestelde vermogensregeling.

Lagewarmtapwatertemperatuur of gebrek
aanwarmtapwater
• Gesloten of gesmoorde extern gemonteerde vulklep voor
het warmtapwater.

– Open de afsluiter.

• Mengklep (als er één geïnstalleerd is) te laag ingesteld.

– Stel de mengklep af.

• VVM S320 in onjuiste bedrijfsstand.

– Neem contact op met uw installateur!

• Groot warmtapwaterverbruik.

– Wacht totdat hetwarmtapwater is opgewarmd. Tijdelijk
verhoogdewarmtapwatercapaciteit kanwordengeacti-
veerd op het "Warmwater" beginscherm, in menu 2.1 -
"Meer warmwater" of via myUplink.

• Te lage warmtapwaterinstelling.

– Open menu 2.2 - "Warmwatervraag" en selecteer een
hogere vraagstand.

• Beperkte toegangwarmtapwatermet de “Smart Control”-
functie actief.

– Als het gebruik van warmtapwater gedurende een lan-
gere periode laag is geweest, zal erminderwarmtapwa-
ter worden geproduceerd dan normaal. Activeer "Meer
warmwater" via het "Warmwater” beginscherm, inmenu
2.1 - "Meer warmwater" of via myUplink.

• Te lage of niet werkende priorisering van warmtapwater.

– Neem contact op met uw installateur!

• "Vakantie" geactiveerd in menu 6.

– Open menu 6 om te deactiveren.
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Lage kamertemperatuur
• Gesloten thermostaten in meerdere kamers.

– Zet de thermostaten in zoveel mogelijk kamers opmax.
U kunt de ruimtetemperatuur beter aanpassen via het
beginscherm "Verwarming” dan door de thermostaten
lager te zetten.

• VVM S320 in onjuiste bedrijfsstand.

– Neem contact op met uw installateur!

• Te lage instelwaarde op de automatische verwarmingsre-
geling.

– Ga naar de Smartguide voor hulp bij het zorgen voor
meer verwarming. U kunt ook de verwarming wijzigen
op het "Verwarming" beginscherm.

• Te lage of niet werkende priorisering van warmte.

– Neem contact op met uw installateur!

• "Vakantie”wordtgeactiveerd inmenu6- "Programmeren".

– Open menu 6 om te deactiveren.

• Externe schakelaar voor hetwijzigen vandegeactiveerde
kamertemperatuur.

– Controleer alle externe schakelaars.

• Lucht in het afgiftesysteem.

– Ontlucht het afgiftesysteem.

• Gesloten kleppen naar het klimaatsysteem of warmte-
pomp.

– Open de kleppen (neem contact op met uw installateur
voor hulp bij het lokaliseren ervan).

Hoge kamertemperatuur
• Tehoge instelwaardeopdeautomatischeverwarmingsre-
geling.

– Ganaar de Smartguide voor hulp bij het lager zetten van
de verwarming. U kunt ook de verwarming wijzigen
vanaf het "Verwarming” beginscherm.

• Externe schakelaar voor hetwijzigen vandegeactiveerde
kamertemperatuur.

– Controleer alle externe schakelaars.

Ongelijkmatige ruimtetemperatuur.
• Onjuist ingestelde stooklijn.

– Finetune de stooklijn in menu 1.30.1.

• Te hoog ingestelde waarde voor "dT bij DOT"..

– Neem contact op met uw installateur!

• Ongelijkmatige doorstroming door de radiatoren.

– Neem contact op met uw installateur!

Lage systeemdruk
• Niet genoeg water in het afgiftesysteem.

– Vul het klimaatsysteem met water en controleer op
lekkage. Neembij herhaaldelijk bijvullen contact opmet
de installateur.

De compressor van de
lucht/water-warmtepomp start niet
• Er is geen vraagnaar verwarming ofwarmtapwater en

geen vraag naar koeling.

– VVMS320vraagtnietomverwarming,warmtapwater
of koeling.

• Alarm geactiveerd.

– VVMS320 tijdelijk geblokkeerd, ziemenu3.1 - "Bedrijfs-
info" voor meer informatie.

Uitsluitend bijverwarming
Indien u de storing niet kunt verhelpen en de woning niet
kunt verwarmen, mag u, terwijl u op ondersteuning wacht,
dewarmtepomp laten lopen in "add. heat only". Dit betekent
dat alleen bijverwarmingwordt gebruikt omhet huis te ver-
warmen.

DE INSTALLATIE OP DE
BIJVERWARMINGSSTAND INSTELLEN
1. Ga naar menu 4.1 - "bedrijfsstand".

2. Selecteer “add. heat only”.

3. Ga terug naar de hoofdmenu's.

LET OP!

Bij inbedrijfstelling zonder NIBE lucht/water-
warmtepompwordt ermogelijk een alarmcommu-
nicatiefout weergegeven op het display.

Het alarm wordt gereset als de betreffende
warmtepomp wordt gedeactiveerd in menu 7.3.2
- "Geïnstalleerde warmtepomp".
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Contactgegevens

DENMARKCZECH REPUBLICAUSTRIA
Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

GERMANYFRANCEFINLAND
NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

NORWAYNETHERLANDSGREAT BRITAIN
ABK-Qviller AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

NIBE Energietechniek B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 311 2201
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

SWEDENRUSSIAPOLAND
NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 3000
info@nibe.se
nibe.se

EVAN
bld. 8, Yuliusa Fuchika str.
603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 288 85 55
info@evan.ru
nibe-evan.ru

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawla II 57, 15-703 Bialystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

SWITZERLAND
NIBEWärmetechnik c/o ait Schweiz AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

Voor landen die niet in deze lijst staan, kunt u contact opnemen met NIBE Sweden of kunt u kijken op nibe.eu voor meer
informatie.

www.volundvt.dk
www.nibe.cz
www.knv.at
www.nibe.de
www.nibe.fr
www.nibe.fi
www.nibe.no
www.nibenl.nl
www.nibe.co.uk
https://www.nibe.se
http://www.nibe-evan.ru
www.biawar.com.pl
www.nibe.ch
https://www.nibe.eu
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