Warmtepomp & Digitale meter

Slimme aansturing
Lucht-water warmtepompen
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Doel & Mogelijkheden
1. Doel
Het nieuwe energielandschap brengt heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee. Volgende
uitdagingen/opportuniteiten kunnen onze energiefactuur inperken:
-

Zoveel mogelijk van de opbrengst van de zonnepanelen zelf consumeren
Pieken in ons verbruik op kwartierbasis minimaliseren.
Zo veel mogelijk verbruiken tijdens de daluren en het verbruik tijdens de piekuren
“minimaliseren”.

Warmtepompen verbruiken elektriciteit en sturing hiervan volgens bovenstaande principes kan dus
voordelig zijn. Hierbij is het te allen tijde van belang om het comfort voor zowel verwarming als sanitair
warm water te blijven garanderen.

2. Geïntegreerde stuurmogelijkheden
Al onze warmtepompen beschikken over een geïntegreerde slimme en uitgebreide regeling, waarmee
vaste tijdsprogrammeringen kunnen worden ingesteld. Deze sturingen zijn eenvoudig door de
eindgebruiker in te stelen via de regelaar van de warmtepomp en/of de thermostaat. Hiervoor dienen
geen extra componenten te worden aangekocht.

3. Externe stuurmogelijkheden
Wens je een dynamisch systeem, gekoppeld aan je momentaan energieverbruik en productie, dan heb
je steeds een extern regelsysteem nodig. Dit systeem is gekoppeld aan je digitale meter, PV panelen
of een externe energiemeter en stuurt apparaten als er PV overschot is, daltarieven actief zijn of als er
pieken worden gegenereerd.

Extern
regelsysteem

De externe aansturing van onze warmtepompen gebeurt via potentiaal vrije contacten. Bij het
uitsturen van deze contacten vanuit een externe regeling, moeten volgende aandachtspunten
gerespecteerd worden:
-

Contact moet minimum 15-30 minuten aangestuurd worden om pendelgedrag van de
warmtepomp te vermijden
Het uitzenden van een PV contact is enkel nuttig bij PV-overschot en niet bij PV-productie.

Hieronder vindt u de geïntegreerde en externe stuurmogelijkheden voor ons huidig, toekomstig en
vorig gamma aan split lucht-water . Handleiding voor eindgebruiker en installatiehandleiding vindt u
terug op www.generalbenelux.be.

Thermastage Compact 05-11 (R410A & R32)
1. Geïntegreerde aansturingen
Onze Thermastage warmtepompen beschikken over een slimme en uitgebreide Honeywell regeling.
Hiermee kan de warmtepomp geprogrammeerd worden om voornamelijk energie te verbruiken
wanneer je deze zelf produceert of wanneer deze het goedkoopst is. Verder kunnen pieken in verbruik
ook in acht worden genomen.
1.1 Aansturing CV & Koeling
Via de thermostaat van de warmtepomp (Anna of Navilink) of op de regelaar van de warmtepomp
(indien geen thermostaat aangesloten) kan er een weekprogramma voor verwarming & Koeling
worden ingesteld.
Door deze slim in te stellen, kan er s’ middags (wanneer het meeste PV productie is en energietarieven
lager zullen liggen) energie worden opgeslagen, zodat de warmtepomp ’s avonds (wanneer PV niet
produceert en/of prijzen duurder zijn) minder verbruikt.:
Voorbeeldinstelling:
CV:
o
o

10u – 17 u : 22°C
17u – 10u : 20.5°C

Koeling:
o
o

9u -18u : 25°C
18u-9u : 27°C

De buffer die overdag werd opgebouwd in de vloerverwarming,
kan ’s avonds/ ‘nachts verbruikt worden als er geen PV productie is.
Voorbeeld Tijdsprogrammering Anna

1.2 Aansturing SWW
In de regelaar van de warmtepomp kunnen twee setpunten voor sanitair laden worden toegepast:
-

ECO setpunt: gereduceerd setpunt bv 40°C
Comfort setpunt: verhoogd setpunt bv 55°C

De boiler kan op continu worden ingesteld, waarbij de boiler altijd zijn ECO of Comfort setpunt zal
aanhouden. In de regelaar van de warmtepomp kan er ook een tijdsprogramma worden ingesteld
waarop het sanitair warm water geladen wordt. Indien de geprogrammeerde uren op de middag (bv
13u-16u) worden ingesteld, dan heeft de sanitair warm water productie het meeste kans op in de PV
productie te vallen.
-

Boiler laadt naar Comfort tijdens geprogrammeerde uren: 13u-16u 55°C
Boiler behoudt ingestelde Eco temperatuur buiten de programma uren : 40°C

N°
Omschrijving parameter
parameter
25
Voorselectie (dag / week) : 1=ma; 2=di … 7=zon; 8=ma
tot vrij; 9=zat en zon; 10=ma tot zo
26
1ste fase: Begin comfort
27
1ste fase: Einde comfort

Regelbereik

Instelling

1 … 10

10

00:00-23:45
00:15-24:00

13:00
16:00

2de fase: Begin comfort
2de fase: Einde comfort

28
29

00:00-23:45
00:15-24:00

--:---:--

1.3 Limiteren compressorvermogen (ENKEL VOOR R32 MODELLEN)
In de regelaar van de warmtepomp kan je 3 tijdschakelingen kiezen per dag waarop de frequentie
van de compressor gelimiteerd zal worden. Deze tijdsperiode stelt u best in op periodes waar het
piekverbruik verwacht wordt en hogere tarieven verwacht worden. Om comfort altijd te garanderen,
kan u ook aangeven vanaf welke buitentemperatuur deze functie wordt uitgeschakeld.
-

’s morgens (06u-09u) : Piekverbruiken in de ochtend
’s avonds (17u-20u) : Piekverbruiken in de avond
Compressor limitatie : 70 %

2. Externe aansturingen
De warmtepomp beschikt over potentiaalvrije contacten om de unit slim aan te sturen.
Hiervoor moet steeds een extern regelsysteem zijn die dit signaal uitstuurt. Dit systeem
meet als er PV overschot is, als de tarieven laag zijn en als er pieken in het verbruik
worden geregistreerd.
Hieronder de mogelijkheden :
-

Aansturing van de unit in verwarming, koeling en SWW boost via Domotica met
de Thermastage Domotica module (UTW-DMT).
Activeren van Sanitair warm water via extern contact op de WP: Aansluiting,
instelling en functie hangt af van gebruik programma functie of continu laden.
Peak shaving via extern contact op de binnenunit.
Peak shaving via extern contact op de buitenunit (Enkel voor type 11 R32).

2.1 Aansturing via Domotica
Indien de unit volledig extern wordt aangestuurd via domotica (zonder standaard thermostaat), kan
de unit via onderstaande externe contacten via een extra domotica module (UTW-DMT) worden
aangestuurd:
-

Vraagcontact circuit 1
Vraagcontact circuit 2 (optioneel)
Omschakelcontact koelen/verwarmen
SWW contact : Laadt het SWW geforceerd ongeacht de ingestelde programma-uren.

Voor details over deze module en parameters verwijzen we naar de handleiding van de UTW-DMT.

2.2 Aansturing SWW
Optie 1 : Boiler laadt in modus continu :
Via het extern contact EX2 kan de sanitair warm water modus van ECO modus naar Comfort modus
worden geschakeld. Zet de warmtepomp in continu laden op ECO modus. Als het contact sluit (bij PV
overschot), schakelt de warmtepomp dan naar een verhoogd setpunt voor sanitair warm water.
Voorbeeldinstellingen:
-

ECO setpunt : 52 °C (Hoger is niet toegelaten)
Comfort setpunt: 60°C

N° parameter
76

Omschrijving parameter
Modus tarief

78

Richting van actie ingang EX2

Regelbereik
0-1
0 : 0V : Comfort; 230V : Eco
1 : 230V: Eco; 0V: Comfort

instelling
0
1

Optie 2 : Boiler laadt volgens weekprogrammering
Bij het schakelen van contact EX1 en EX2 wordt het sanitair warm water ook buiten het geselecteerde
programma geladen naar de comfort temperatuur. Het laadprogramma wordt dan best tegen 16u
ingesteld, zodat de boiler ook bij gebrek aan PV overschot geladen wordt volgens zijn klokprogramma.
Instellingen voor klokprogramma SWW vindt u hierboven bij “geïntegreede aansturingen SWW”.
N° parameter Omschrijving parameter
Regelbereik
instelling
76
Modus tarief
0-1
0
0 : 0V : forced load; 230V : Prog
77
Richting van actie ingang EX1
1
1 : 0V: Prog; 230V: forced load
0 : 0V : forced load; 230V : Prog
78
Richting van actie ingang EX2
1
1 : 0V: Prog; 230V: forced load
2.3 Peak shaving op de binnenunit
Bij het schakelen van contact EX1 wordt er een verbod opgelegd op gebruik van de elektrische backup weerstand. Mits een extra instelling kan ook de compressor nog worden stilgelegd. Bij meting van
het piekverbruik kan de unit dan via dit contact volledig of gedeeltelijk worden stilgelegd.
N° parameter Omschrijving parameter
Regelbereik
instelling
76
Modus tarief
0-1
0
Richting van actie ingang 0 : 0V: peak shaving; 230V: normal
77
1
EX1
1 : 0V: normal 230V: peak shaving
Verbod compressor in
79
0 (geen) … 1 (ja)
1
ontlasting
2.4 Peak shaving op buitenunit (ENKEL VOOR THERMASTAGE 11 R32)
Met de kit Low noise/Peak cut van de Thermastage 11 R32 (UTW-LNSC) kan er een potentiaalvrij
ingangscontact worden aangesloten op het buitendeel om deze in Low-noise/Peak cut modus te
schakelen. Een extern regelorgaan kan dit contact schakelen indien er piekverbruiken worden gemeten
en/of de tarieven hoog liggen.
Voor details over deze module en parameters verwijzen we naar de handleiding van de UTW-LNSC.

Thermastage Compact 13-16, Thermastage Silent 14 & Waterstage
1. Geïntegreerde aansturingen
Onze warmtepompen beschikken over een slimme en uitgebreide Siemens regeling. Hiermee kan de
warmtepomp geprogrammeerd worden om voornamelijk energie te verbruiken wanneer je deze zelf
produceert of wanneer deze het goedkoopst is.
1.1 Aansturing CV & Koeling
Via de thermostaat van de warmtepomp (enkel met UTW-C74TXF) of op de regelaar van de
warmtepomp kan er een weekprogramma voor verwarming & koeling worden ingesteld.
Door deze slim in te stellen, kan er s’ middags (wanneer het meeste PV productie is en energietarieven
lager zullen liggen) energie worden opgeslagen, zodat de warmtepomp ’s avonds (wanneer PV niet
produceert en/of prijzen duurder zijn) minder verbruikt. Voorbeeldinstelling:
Voorbeeldinstelling:
CV:
-

10u – 17 u : 22°C
17u – 10u : 20.5°C

Koeling:
- 9u -18u : 25°C
- 18u-9u : 27°C
De buffer die overdag werd opgebouwd in de vloerverwarming, kan ’s avonds/ ‘nachts verbruikt
worden als er geen PV productie is.
N°
parameter
(circuit1/circuit2)
500/520
501/521
502/521
503/523
504/524
505/525
506/526
710/1010
712/1012
790/1090
791/1091
902/1202
903/1203

Omschrijving parameter

Regelbereik

instelling

Preselectie (dag/week)
1ste fase: Begin comfort CV/koelen
1ste fase: Einde comfort CV/koelen
2de fase: Begin comfort CV/koelen
2de fase: Einde comfort CV/koelen
3de fase: Begin comfort CV/koelen
3de fase: Einde comfort CV/koelen
Comfort kamertemperatuur CV
Verlaagde kamertemperatuur CV
Max optimalisatie bij inschakeling
(= voorverwarming)
Max optimalisatie bij uitschakeling
Comfort kamerT° Koeling
Gereduceerde kamerT° koeling

Ma-Zo, Ma-Vrij, Zat-Zo, Ma,Di,…
00:00… --:-00:00… --:-00:00… --:-00:00… --:-00:00… --:-00:00… --:-Verlaagde temp – 35°C
Vorstvrije temp – Comfort temp.

Ma-Zo
9:00
18:00
--:---:---:---:-22°C
20.5°C

0 … 360 min

0 min

0 … 360 min
17-40°C
5-40°C

0 min
25°C
27°C

1.2 Aansturing SWW
In de regelaar van de warmtepomp kunnen twee setpunten voor sanitair laden worden toegepast:
-

ECO setpunt: gereduceerd setpunt bv 40°C
Comfort setpunt: verhoogd setpunt bv 55°C

De boiler kan op continu worden ingesteld, waarbij de boiler altijd zijn ECO of Comfort setpunt zal
aanhouden. In de regelaar van de warmtepomp kan er ook een tijdsprogramma worden ingesteld
waarop het sanitair warm water geladen wordt. Indien de geprogrammeerde uren op de middag (bv
13u-16u) worden ingesteld, dan heeft de sanitair warm water productie het meeste kans op in de PV
productie te vallen.
-

Boiler laadt naar Comfort tijdens geprogrammeerde uren: 13u-16u 55°C
Boiler behoudt ingestelde Eco temperatuur buiten de programma uren : 40°C

N°
parameter
560
561
526
563
564
565
566
1610
1612

Omschrijving parameter

Regelbereik

instelling

Voorselectie (dag / week)
1ste fase: Begin comfort
1ste fase: Einde comfort
2de fase: Begin comfort
2de fase: Einde comfort
3de fase: Begin comfort
3de fase: Einde comfort
Setpunt comfort
Setpunt gereduceerd

Ma-Zo
13:00
16:00
--:---:---:---:-55°C
40°C

1620

Vrijgeven van de lading van SWW

2916

Max vertrek temp SWW

Ma-Zo, Ma-Vrij, Zat-Zo, Ma,Di,…
00:00… --:-00:00… --:-00:00… --:-00:00… --:-00:00… --:-00:00… --:-Setpunt gereduceerd – 65°C
8°C – Setpunt Comfort
24u/dag ; Uurprog circ. Verw ;
Uurprog. 4/SWW, Tarief daluren,
Uurprog. 4/SWW en Tarief daluren
8-80°C

Uurprog. 4/SWW
--

2. Externe aansturingen
De warmtepomp beschikt standaard over potentiaalvrije
contacten om de unit extern slim aan te sturen. Hiervoor
moet steeds een extern regelsysteem zijn die dit signaal
uitstuurt. Dit systeem meet als er PV overschot is, als de
tarieven laag zijn en als er pieken in het verbruik worden
geregistreerd.
Hieronder de mogelijkheden i.v.m. smart grid sturing
-

-

-

Aansturing van de unit in verwarming en koeling
en SWW boost via de uitbreidingsprint (UTWKREXD) en kit koeling (UTW-CSP)
Activeren van Sanitair warm water via extern
contact op de WP: Aansluiting, instelling en
functie hangt af van gebruik programma functie of
continu laden.
Peak shaving via extern contact op de binnenunit
Peak shaving via extern contact op de buitenunit

2.1 Aansturing via Domotica
Indien u werkt zonder thermostaat en de warmtepomp wordt aangestuurd via een extern Domoticasysteem, dan wordt circuit 1 van de warmtepomp geschakeld tussen Dagregime en Nachregime (of
standby) via het vraagcontact op de uitbreidingsprint UTW-KREXD.

De omschakeling van verwarming naar koeling gebeurt op het ingaand koelcontact op de optionele
koelmodule UTW-CSP

N°
parameter

Omschrijving parameter

700

Bedrijfsmodus Verw.

901

Bedrijfsmodus Koeling

6420

Functie ingang H33

6421

Contact type H33

Regelbereik
Beveiligingsbedrijf, Auto,
gereduceerd, Comfort
Beveiligingsbedrijf, Auto,
gereduceerd, Comfort

instelling
Automatisch
Automatisch
Bed. Keuze omschakeling VG2

NO : Normally open
NC : Normally closed

NO

Voor details over deze module en verdere parameters in koeling en verwarming verwijzen we naar de
handleiding van beide modules en handleiding van de warmtepomp
2.2 Aansturing SWW
Optie 1 : Boiler laadt in modus continu
Bij het schakelen van extern contact EX2 kan de warmtepomp van ECO modus naar Comfort modus
worden geschakeld. Indien deze contacten sluiten (bij PV overschot), schakelt de warmtepomp dus
naar een verhoogd setpunt voor sanitair warm water. Voorbeeldinstellingen:
- ECO setpunt : 52 °C (Hoger is niet toegelaten)
- Comfort setpunt: 60°C
N°
parameter

Omschrijving parameter

Regelbereik

instelling

1610

Setpunt comfort

Setpunt gereduceerd – 65°C

60°C

1612

Setpunt gereduceerd

8°C – Setpunt Comfort

52°C

1620
2916

24u/dag ; Uurprog circ. Verw ;
Vrijgeven van de lading
Uurprog. 4/SWW, Tarief daluren, Tarief daluren
van SWW
Uurprog. 4/SWW en Tarief daluren
Max vertrek temp SWW
8-80°C
--

Optie 2 : Boiler laadt volgens weekprogrammering
Bij het schakelen van contact EX2 wordt het sanitair warm water ook buiten het geselecteerde
programma geladen naar de comfort temperatuur. Het laadprogramma wordt dan best tegen 16u
ingesteld, zodat de boiler ook bij gebrek aan PV overschot geladen wordt volgens zijn klokprogramma.
Instellingen voor klokprogramma SWW vindt u hierboven bij “geïntegreerde aansturingen SWW”.
N°
parameter
1610

Omschrijving
parameter
Setpunt comfort

Regelbereik

instelling

Setpunt gereduceerd – 65°C

40°C

1612

Setpunt gereduceerd

8°C – Setpunt Comfort

55°C

1620

24u/dag ; Uurprog circ. Verw ;
Vrijgeven van de lading
Uurprog. 4/SWW en Tarief
Uurprog. 4/SWW, Tarief daluren,
van SWW
daluren
Uurprog. 4/SWW en Tarief daluren

2916

Max vertrek temp SWW

8-80°C

--

5982
5983

Functie ingang EX2
Ingang type EX1

0-26
NC ; NO

Laag tarief
NO

2.3 Peak shaving op binnenunit
Bij het schakelen van contact EX1 wordt er een verbod opgelegd op gebruik van de elektrische backup weerstand. Mits een extra instelling kan ook de compressor nog worden stilgelegd.
N° parameter
5980
5981
2920

Omschrijving parameter
Functie ingang EX1
Ingang type EX1
In geval van signaal
blokkering (EW1)

Regelbereik
0-26
NC ; NO
Geblokkeerd (Compressor +back-up
uit) ; Vrijgegeven (Enkel back-up uit)

instelling
EW blokkering E6
NO
Geblokkeerd

2.4 Peak shaving op buitenunit (ENKEL VOOR THERMASTAGE SILENT 14)
Met de kit Low noise/Peak cut van het Thermastage Silent gamma “UTW-LNSC kan er een potentiaalvrij
ingangscontact worden aangesloten op het buitendeel om deze in Low-noise/Peak cut modus te
schakelen. Een extern regelorgaan kan dit contact schakelen indien er piekverbruiken worden gemeten
en/of de tarieven hoog liggen.

Voor details over deze module en parameters verwijzen we naar de handleiding van de UTW-LNSC.

