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1 Informatie over deze instructies 
In deze bedieningsinstructies vindt u de noodzakelijke 
informatie voor de bediening van de installatie en aanpas-
sing van de instellingen op de op dat ogenblik actuele wen-
sen. 
Bewaart u deze bedieningsinstructies bij de installatie. 
Voor ons is een continue verbetering van onze technische 
documentatie belangrijk. Om die reden zijn wij voor uw 
feedback en aanbevelingen zeer dankbaar. 
  

Copyright 
De gehele inhoud van dit document is auteursrechtelijk 
beschermd. Iedere vorm van gebruik of verwerking buiten 
de afgebakende grenzen van het auteursrecht is zonder 
onze toestemming niet toelaatbaar en strafbaar. Dat geldt 
in het bijzonder voor het maken van kopieën, vertalingen 
alsmede het opslaan en bewerken in of met behulp van 
elektronische apparatuur. © SOLVIS GmbH, Braunschweig. 
  

 
  

 
  

Gebruik van deze montage-instructies 
Deze handleiding geldt voor de verwarmingssystemen op zonne-energie SolvisMax en SolvisBen, die uit meerdere 
varianten bestaan. 
In de weergegeven menu's worden, indien niet anders vermeld, de huidige fabrieksinstellingen van het SolvisMax-
systeem getoond. De in de tekst geciteerde menu-records zijn vet en tussen aanhalingstekens vermeld. 
  

 
  

Gebruikte symbolen 

 
GEVAAR 
Direct gevaar met zware gezondsheidstechnische 
gevolgen en mogelijk zelfs de dood tot gevolg heb-
bende. 

  

 
WAARSCHUWING 
Gevaar met mogelijk zware gezondsheidstechnische 
gevolgen. 

  

 
VOORZICHTIG 
Gevaar door middelzwaar of licht letsel mogelijk. 

  

 
ATTENTIE 
Gevaar voor beschadiging van toestel of installatie. 

  

 
Praktische informatie, aanwijzingen en ergonomi-
sche faciliteiten betreffende het thema. 

  

 
Wisselen van document met aanwijzing een ander 
document te lezen. 

  

 
Tips en adviezen, welke dienen te helpen om ener-
gie te besparen. Dat reduceert kosten en draagt bij 
tot een beter milieu. 
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2 Aanwijzingen 

 
Veiligheidsinstructies in acht nemen 
Dit is van groot belang voor uw eigen veiligheid 
• Vóór het begin van de werkzaamheden met de 

veiligheidsinstructies vertrouwd raken. 
• De desbetreffende veiligheidsbepalingen en 

geldende voorschriften ter voorkoming van ar-
beidsongevallen in acht nemen en naleven. 

  

2.1 Veiligheidsaanwijzingen 

 
Werkzaamheden mogen uitsluitend door vakkun-
dig personeel worden uitgevoerd 
• De installatie mag uitsluitend door geschoolde en 

vakkundige bedrijven worden geïnstalleerd en 
onderhouden. 

• Werkzaamheden aan elektrische voorzieningen 
mogen uitsluitend door elektriciens worden uit-
gevoerd. 

  

 
ATTENTIE 
Montage-instructies in acht nemen 
Solvis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
schade of gevolgschade die door het niet in acht 
nemen van deze handleiding ontstaat. 
• Vóór bediening of installatie de montage-

instructies zorgvuldig doorlezen. 
• In geval van vragen staat de technische verkoop 

van Solvis graag ter beschikking. 

 
ATTENTIE 
Niet op eigen initiatief wijzingen aanbrengen 
Anders vervalt de garantie op juist functioneren.  
• Er mogen geen wijzingen aan de onderdelen van 

het toestel worden uitgevoerd. 
• Uitsluitend originele onderdelen toepassen. 

 
GEVAAR 
Gevaar voor elektrische stroomstoot 
Gezondheidstechnische schade en mogelijk. 
• Installatie vóór werkzaamheden spanningsvrij 

schakelen en tegen onbedoeld opnieuw inscha-
kelen beveiligen. 

 
WAARSCHUWING 
Gevaar voor afblazen (uittreden van hete stoom) 
tijdens werkzaamheden aan de zonne-installatie 
Verbrandingen aan handen en gezicht mogelijk. 
• Werkzaamheden aan de zonne-installatie uitslui-

tend buiten de tijden van directe zonnestraling of 
met afgedekte collectoren uitvoeren.  

 
ATTENTIE 
Omgevingstemperatuur in acht nemen 
Storing of uitval van het toestel mogelijk. 
• Het toestel zo monteren, dat (b. ijv. door externe 

warmtebronnen) geen ontoelaatbaar hoge be-
drijfstemperaturen (> 50 °C) kunnen optreden. 

 
ATTENTIE 
Bedrijfsmodus in acht nemen 
Bewakingsfuncties zijn tijdens de handmo-
dusgedeactiveerd. Dat kan tot beschadiging van de 
installatie leiden. 
• Installatie/toestel uitsluitend voor testdoelein-

den in de handmodus bedienen. 
  

2.2 Toepassing en gebruik 
Reglementair gebruik 
De apparatuur en installatie-onderdelen van dit systeem 
zijn uitsluitend bestemd voor verwarmingsdoeleinden en 
voor de warmwaterverwarming, eventueel met onder-
steuning van zonnewarmte (bivalent), zoals in dit docu-
ment beschreven. 
Een toepassing van deze installatie, die niet uitsluitend 
voor dit doel dient, is niet toegestaan. Hiervoor moet 
schriftelijke toestemming of een verklaring door Solvis 
afgegeven zijn, die afgestemd is op dit op zichzelf staande 
geval. 
  

Uitsluiting van aansprakelijkheid 
Solvis is niet verantwoordelijk voor schade aan het toestel 
of gevolgschade indien: 
• Installatie en eerste inbedrijfstelling niet door een door 

Solvis erkende vakfirma uitgevoerd en afgenomen is. 
• De installatie niet conform de voorschriften, het doel 

waarvoor de installatie bedoeld is of ondeskundig ge-
bruikt wordt. 

• Geen onderhoud plaatsgevonden heeft. 
• Onderhoud, wijzingen of reparaties aan de verwarmings-

installatie niet door een vakspecialist uitgevoerd zijn. 
  

2.3 Circulatie 
Voor het aansluiten van een circulatiepomp moet aan de 
hand van de gebruiksaanwijzing van de fabrikant worden 
gecontroleerd of het model geschikt is om te worden ge-
bruikt op een schakelrelaisuitgang. 
Sommige pompen zijn voorzien van eigen besturingselek-
tronica, om zich aan het gebruikersgedrag aan te kunnen 
passen (bijv. Grundfos UPS 15-14 BA PM). Dergelijke adap-
tieve pompen mogen niet via SolvisControl worden ge-
schakeld, maar moeten permanent op de netspanning zijn 
aangesloten. Daarvoor moet een vrije aansluiting op de 
230 V-voedingsprintplaat direct naast de M&R-groep wor-
den gebruikt of de uitgang A1 in de installateur onder 
uitgang A1 moet op handmatig/aan worden ingesteld. 
Pompen zonder eigen elektronica, die bedoeld zijn voor 
veelvuldig aan- en uitschakelen, kunnen op de normale 
wijze op uitgang A1 in de puls-, tijd- of gecombineerde 
modus worden aangesloten. Is het niet zeker of de relais-
uitgang van de SolvisControl zonder problemen met de te 
gebruiken circulatiepomp werkt, moet een scheidingsrelais 
worden gebruikt. Dit relais wordt tussen uitgang A1 en de 
netspanning van de circulatiepomp geplaatst. Daarmee 
worden op een veilige wijze beschadigingen aan de rege-
ling voorkomen. 
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3 Productomschrijving 

 
Zie voor de gedetailleerde installatieschema’s 
Document (ALS-MAX-7 c.q. ALS-BEN). 

  

 
Zie voor een fundamentele uitleg over de bediening 
van de systeemregelaar het hoofdstuk “Bedie-
ning van de SolvisControl” in de gebruiksaanwijzing 
(BAL-LEA-K). 

  

  

3.1 Bediening van de SolvisControl 

 
Afb. 1: SolvisControl met menu „Verwarming“ 
  

Touchscreen 
Teneinde beschadigingen van het oppervlak te voorkomen, 
het touchscreen niet met puntige voorwerpen, maar uit-
sluitend met schone, droge vingers aanraken, lichtjes 
drukken is voldoende. 
  

Toelichting bij de afbeelding 
Symbool Hoofdmenu voor ... 

 
WLAN gedeactiveerd 

hoofdst. “Koppeling met het thuisnetwerk”, pag. 19. 

 
Verbinding met SolvisPortal tot stand gebracht 
zie hoofdstuk “Portaal”, pag. 39. 

 
IP-adres in het lokale netwerk 
zie hoofdstuk “Netwerk”, pag. 38. 

  

Button Hoofdmenu voor ... 

 

Wijzigen van de ruimtetemperatuur en verwarmingstij-
den 
zie hoofdstuk “V.warm.” in de gebruiksaanwijzing 
(BAL-LEA-K). 

 

Wijzigen van de temperatuur en beschikbaarheidstijden 
van het warme water 
zie hoofdstuk “Water” in de gebruiksaanwijzing (BAl-
LEA-K). 

 

Instellen van de warmwatercirculatie 
zie hoofdstuk “Circulatie” in de gebruiksaanwijzing 
(BAL-LEA-K). 

 

Weergeven van belangrijke meetwaarden van het zonne-
energiesysteem 
zie hoofdstuk “Zonne (weergave van de meetwaar-
den (weergave van de meetwaarden)” in de gebruiks-
aanwijzing (BAL-LEA-K). 

 

Wijzigen van overige instellingen 
zie hoofdstuk “Overig” in de gebruiksaanwijzing 
(BAL-LEA-K). 

Witte buttons zijn geselecteerd 

  

Button/toets Werking 

 

Wipbutton, voor het wijzigen van waarden kort “+” of “–
” aantikken. 

 
Helptoets, toont helpteksten. 

 
Vorige-button, voor het afbreken van de invoer / terug-
keren naar het vorige menu. 

 
Actieve meldingen oproepen 

  

Button Werking 

 

Tijd- / automatisch bedrijf. Kort aantippen: Verwar-
mingscircuit in automatisch bedrijf zetten.  
Ca. 3 seconden indrukken: verwarmingstijden wijzigen. 

 

Verwarmingscircuit in dagbedrijf schakelen. 
Ca. 3 seconden indrukken: Party-modus. 

 

Verwarmingscircuit in nachtmodus zetten. 
Ca. 3 seconden indrukken: Buitenshuis-modus. 

 
Verwarmingscircuit in stand-by-bedrijf zetten. 

 
Vakantiefunctie activeren 

 

ECO-functie activeren. 
Ca. 3 seconden indrukken: Instellingen. 
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3.2 Technische gegevens SolvisControl 
Aansluiting, component, functie Eigenschappen, waarden 

Netspanning 230 V  / 50 – 60 Hz 

Fijnzekering M 6,3 A / 230 V  | T 1,0 A / 230 V  

Omgevingstemperatuur 0 – 50°C 

Nominale stroombelasting Relaisuitgangen max. ieder 230 V  / 3 A, som van de stroomwaarden niet hoger dan 6,3 A 

Opgenomen vermogen ca. 5 W (in sluimerbedrijf, zonder pompen) 

Klokfunctie zonder stroomvoorziening 1 – 2 dagen zonder voeding mogelijk 

Beschermingsgraad behuizing IP 30 

Sensortype temperatuursensoren KTY 2 kOhm (m.u.v. zonnecircuitaanvoer en -retour, collectorvoeler: Pt 1000) 

Sensortype flowmeter met reed-contact (S17 en S18) 

Temperatuurweergave –35 tot + 250°C 

Weergavenauwkeurigheid 0,1 K 

Meetnauwkeurigheid ± 1 K in het bereik 0 – 100°C 

Weergave „==] [==“ Sensor niet aangesloten, sensor- of kabelbreuk 

Weergave ”==X==” Sensorkortsluiting 

Toerentalregeling PWM O-1, SP1 en SP2: PWM of 0-10V; warmwater- (WW) en laadpomp (LP): PWM 

Schakeluitgang 230 V  A1 tot A13: 230 V , A14 en ALARM: potentiaalvrij contact  

Analoge uitgang 0 – 10 V = O-1, zonnec.pomp 1 (SP1) en zonnec.pomp 2 (SP2) 

Alarmuitgang* potentiaalvrij contact 

Blokkeerbeveiliging** Groepspompen (vrij te selecteren voor A1 - A14, fabrieksinstelling Uit) 
* Alarmuitgang schakelt alleen indien het akoestisch signaal werd geactiveerd en door een storing in werking wordt gezet. 
** Blokkeerbeveiliging: de groepspompen kunnen individueel en zodanig op de SolvisControl worden ingesteld dat deze op bepaalde dagen gedurende 
een in te stellen tijd in werking zijn. Tijdstip en duur kunnen worden gewijzigd. 
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3.3 Bediening ruimtebedieningselement (als optie) 
Ruimtebedieningselement (BE-SC-2/3) 
Het ruimtebedieningselement wordt op de systeemrege-
laar aangesloten en geeft o.a. de ruimtetemperatuur als-
mede bedrijfsmodi weer. Hij kan voor gemengde en voor 
niet-gemengde verwarmingscircuits worden toegepast. 
Vanaf versie 24: In het geval van een storing van de instal-
latie wordt in de display „Er“ (voor Error) weergegeven. 
De versie wordt getoond, indien het bovenste deel van de 
wandsokkel wordt weggenomen en weer wordt geplaatst.  
  

 
Afb. 2: Ruimtebedieningselement BE-SC-2 
1 Bedrijfsmodi alleen in de centrale regelaar te activeren 
2 Bedrijfsmodi met button „F“ te activeren 

  

Weergave van de bedrijfsmodi 
Weerga-

ve Bedrijfsmodus 

 
Tijd- / automatisch-bedrijf 

 
Dagmodus 

 
Tijdgerelateerde dagmodus (Party-modus)* 

 
Nachtverlaging 

 
Tijdgerelateerde nachtverlaging (niet-thuis-functie)* 

 
Stand-by-modus 

 
ECO-modus* 

 
Vakantie-modus / functie* 

* Weergave van het symbool boven de ruimtetemperatuur. 
  

Bediening 
• Buttons „+“ en „–“: Correctie van de ruimtetemperatuur 

(± 5 trappen), voor een individuele aanpassing. 
• Button „F“: Instellen van de verschillende bedrijfsmodi 

en kalibreren van de temperatuurweergave. 
  

Ruimtebedieningselement kalibreren 
1. „F“-toets ingedrukt houden totdat de displayweergave 

omschakelt. 

2. Met „+“ en „–“-toets de kalibratiewaarde instellen. 
3. „F“-toets weer loslaten. 
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4 Eerste inbedrijfstelling 
Voorwaarden 
Het systeem dient hydraulisch vakkundig te zijn uitgevoerd 
benevens aan de richtlijnen van de montage-instructies en 
van het installatieschema te voldoen. Alle benodigde sen-
soren, pompen en regelkleppen dienen overeenkomstig 
het aansluitschema van het betreffende systeem te wor-
den aangesloten. 
  

 
Voor overige details: zie de montage-instructies 
van het betreffende systeem benevens het do-
cument installatieschemata (ALS-MAX-7, ALS-BEN). 

  

De inbedrijfstelling wordt uitsluitend uitgevoerd aan de 
hand van de meegeleverde montage-instructies van het 
desbetreffende systeem. De aldaar beschreven stappen en 
bijbehorende volgorde van de stappen zijn bepalend en 
verwijzen op de relevante plaatsen naar bepaalde hoofd-
stukken binnen deze bedieningsinstructies. 
  

4.1 Configuratie van de SolvisCon-
trol 

Protocollen 
Voor de documentatie van de instellingen zijn de volgende 
protocollen beschikbaar: 
• Inbedrijfstelling (PTK-LEA-I) 
• Gewijzigde parameters (L32) 
• Verwarmings- en bedrijfstijden (L33). 
De ingevulde formulieren a.u.b. in de nabijheid van de 
installatie bewaren. 
  

Externe warmtegenerator 
Indien er een externe warmtegenerator aanwezig en aan-
gesloten is, dan dient deze overeenkomstig de bedienings-
instructies van de desbetreffende fabrikant in bedrijf te 
worden gesteld. 
  

Om schade aan de warmtepomp te voorkomen dient de 
stroomvoorziening voor de compressor onderbroken te 
worden, opdat deze na het inschakelen van de regeling bij 
de volgende stap niet ongecontroleerd in werking kan 
treden. 
  

Installatie inschakelen 
1. Controleren of stroom- en evt. gas-/olietoevoer aan-

wezig is. 
2. De hoofdschakelaar indrukken. 
  

So
lv

is
M

ax
 

 

So
lv

is
Be

n 

 
Afb. 3: Installatie inschakelen 
  

Initialiseren 
Bij de eerste inschakeling wordt de initialisering automa-
tisch opgeroepen. De bevestigingsvragen stap voor stap 
overeenkomstig de werkelijk geïnstalleerde installatie 
doorlopen en zodoende de SolvisControl op het systeem 
instellen. 
  

 
Wij adviseren in ieder geval, het "Protocol initialise-
ring" in te vullen en deze handleiding in de nabij-
heid van de installatie te bewaren. De oude sys-
teemgegevens worden gewist indien in geval van 
wijzigingen (bijv. bij het toevoegen van een zonne-
installatie) het initialiseringsmenu opnieuw moet 
worden opgeroepen. 

  

Basisinstelling 
Voor de basisinstelling achtereenvolgens de volgende 
hoofdstukken doornemen: 
• Hoofdstuk "Gebruikerswisseling", pag. 38 
• Hoofdstuk "Configuratie aansturing warmtegenera-

tor", pag. 13 
• Hoofdstuk "Inbedrijfstelling van de warmtegenera-

tor", pag. 14 
• Hoofdstuk "Basisinstelling verwarming, water en 

eventueel circulatie", pag. 14 
• Hoofdstuk "Antiblokkeerbeveiliging", pag. 17 
• Hoofdstuk "Plausibiliteitscontrole", pag. 18 
• Hoofdstuk "Opslaan van de gegevens", pag. 18 
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4.2 Initialiseren 
4.2.1 Protocol initialiseren 
Persoonlijke gegevens 

Ad
re

s 

 

 Exploitant Installateur 

Klanten/ordernr.   

Naam/bedrijf   

Contactpersoon   

Straat   

Postcode/plaats   

Telefoon   

E-mail   
  

Basissysteem selecteren 
Vraagscherm Optie 

TAAL  Duits  Engels  Italiaans  Spaans  Portugees  Frans  Nederlands 

TIJDINSTELLING Datum en tijd correct instellen 

Basissysteem  SolvisMax 7  SolvisBen 
  

Systeemselectie 
Vraagscherm Optie   
SYSTEEMSELECTIE  Warmtepomp Lea (WP)  Hybrid-gas (HB-G)  Hybrid-olie (HB-O) 

VERMOGEN [kW]  8   11  14  10   18   25   30 – 
  

Instellingen warmtepomp 
Vraagscherm Optie 

Bedrijfsmodus  Parallelbedrijf 
(Ondersteuning) 

 Aanvraag 
(VC/WW gescheiden) 

 Bivalent bedrijf 
(Afhankelijk van de buitentemperatuur) 

Smart Grid  Geen extern signaal 
(Automatisch bedrijf) 

 Blokkeringstijd 
(via EVU) 

 externe aanvraag 
(Auto/vollast) 

 Smart Grid 
(4 bedrijfsmodi) 

  

Systeemcomponenten 
Vraagscherm Optie (alle systemen) 

WARMWATERGROEP  WWS-23/24, 50° C  WWS-33/36, 50° C 

COLLECTORSOORT  geen  platte collector   buiscollector 

SENSORBEVESTIGING  Ja: Temperatuur is plausibel   Nee, nieuwe waarde weergeven. 

SPECIALE FUNCTIE  geen  Ketel voor vaste brandstof  3e gemengde verwarmingscircuit  Oost-west dak 

KLEPAANSTURING – – –  NO-set (stroomloos open) 
 NC-set (stroomloos dicht) 

SELECTIE VERW.CIRCUIT  1e verwarmingscircuit  2e verwarmingscircuit  3e verwarmingscircuit 

TYPE VERW.CIRCUIT  Radiator  Vloer  Radiator  Vloer  Radiator  Vloer(1) 

MENGKLEP  zonder  met  zonder  met  zonder  met(1) 

RUIMTESENSOR (2)  geen  ruimtesensor  
 externe schakelaar(2) 

 geen   ruimtesensor  
 externe schakelaar(2) 

 geen  ruimtesensor  
 externe schakelaar(2) 

(1) De optie kan alleen worden gekozen, wanneer als speciale functie “3. gem. verw.circuits” is geselecteerd. 
(2) Bij kamerthermostaten met potentiaalvrije uitgang die niet van Solvis afkomstig zijn, “externe schakelaar (ES)” kiezen. 
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4.2.2 Systeemselectie 
Basissysteem “SolvisMax 7” of “SolvisBen” selecteren. 
Druk in de volgende systeemselectie op “Warmtepomp 
(SolvisLea)” of “Hybrid” als naast de SolvisLea nog een 
boiler met geïntegreerde gas- of oliebrander is aange-
bracht. 
Kies nu het vermogen van de warmtepomp (8, 11 of 14 
kW). Als de warmtepomp al is verbonden met de Solvis-
Control, wordt het vermogen automatisch uitgelezen via 
de modbus-communicatie. 
Voor het hybrid-systeem volgt een extra vraag over de 
tweede warmtegenerator. Hier kan de geïntegreerde gas- 
of oliebrander worden gekozen. Als de regeling geen 
communicatie herkent, wordt naar brandertype en ver-
mogen gevraagd: “LN3” kiezen wanneer het bij de gas-
brander om de nieuwere brander SX-LN-3 gaat (zie
afb.4). Vervolgens het vermogen initialiseren. Na de initia-
lisering moet de brander dan correct worden aangesloten. 
  

 
Afb. 4: Brander SX-LN-3 
  

4.2.3 Warmwatergroep 
De warmwatergroep wordt in twee verschillende grootten 
geleverd. Afhankelijk van het debiet (23/24 of 33/36 l/min) 
worden verschillende basisinstellingen geladen. De ge-
wenste warmwatertemperatuur bedraagt 50 °C. 
  

4.2.4 Collectortype 
• „COLLECTORTYPE“: Voor buiscollectoren en platte col-

lectoren worden verschillende basisinstellingen geladen. 
  

4.2.5 Sensorbevestiging 
De collectorvoeler en de buitentemperatuurvoeler kunnen 
als KTY of Pt1000 uitgevoerd zijn. Indien de weergegeven 
waarde niet plausibel is, dan kan door het aantippen van 
„Nee“ het type van de sensor worden gewijzigd.  
  

4.2.6 Speciale functies 
Voor elk systeem kan bovendien naast de basisfuncties 
een van onderstaande speciale functies worden gekozen. 
• “Oost-west dak”: Ook als de collectoren niet naar het 

zuiden gericht kunnen worden, bedient de regelaar de 

collectoren zodat een optimale warmteopbrengst moge-
lijk is. 

• “Ketel voor vaste brandstof”: daarmee kan bijv. een 
kachel met waterreservoir worden aangesloten. 

• “3e gemengde verwarmingscircuit”: met behulp van 
deze optie kan het derde verwarmingscircuit van een 
mengklep worden voorzien. 

  

Wanneer de optie “Oost-west dak” is gekozen, moet, af-
hankelijk van het geïnstalleerde systeem, de klepaanstu-
ring worden ingesteld: 
• “NC-set (stroomloos dicht)”: Standaardsysteem t/m de 

eerste helft  van 2016. Bereikt een collector de inscha-
keltemperatuur, wordt zijn klep geopend. 

• “NO-set (stroomloos open)”: nieuw systeem vanaf de 
tweede helft van 2016. Bereikt een collector de inscha-
keltemperatuur, wordt de klep van de koudere gesloten. 

  

4.2.7 Verwarmingscircuits 
Afhankelijk van het gekozen systeem kunnen max. drie 
gemengde of ongemengde verwarmingscircuits worden 
geconfigureerd. Afhankelijk van het gekozen type worden 
verschillende basisinstellingen geladen. Elk verwarmings-
circuit kan van een ruimtebedieningselement of een exter-
ne schakelaar zijn voorzien. 
Bij kamerthermostaten met potentiaalvrije uitgang die niet 
van Solvis afkomstig zijn, “externe schakelaar (ES)” kiezen. 
  

4.3 Gebruikerswisseling 
Voor de basisinstellingen dient de bedieningsmodus „In-
stallateur“ te worden geactiveerd, daartoe  
invoeren. 
  

Regelaar in specialist-bediening 

 

 

 

 

  

Bedieningsmodus wijzigen 
1. Open het menu “Overig.”. 
2. Roep met de navigatietoets de volgende pagina op. 
3. Selecteer “Van gebruiker wisselen”. 
4. Selecteer de gewenste bedieningsmodus. 
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Bedieningsmodus installateur verlaten 
1. Button „<<“ aantippen, eventueel meerdere malen. 
  

4.4 Configuratie aansturing warm-
tegenerator 

alleen Hybrid-gas en Hybrid-olie 

Verwarmingsmenu openen. 
Voor de configuratie van de aansturing van de warmte-
generator eerst het verwarmingsmenu openen: 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. “Verwarming” selecteren. 
  

 

 

 

 

  

3. “Brandervermogen” of “Brander trap 2” selecteren. 
  

 

 

 

 

  

* Afhankelijk van het gebruikte systeem zijn onderstaande 
menupunten mogelijk: “Ondersteuning”, “Branderver-
mogen” of “Brander trap 2”. 
  

4.4.1 SolvisMax/SolvisBen Hybrid-gas 
Brandervermogen instellen 
In de verwarmingsmodus is de brander op „Max. ver-
mogen“ begrensd. Het brandervermogen kan indien 
gewenst als volgt worden gereduceerd: 
1. „Brandervermogen“ selecteren. 
2. Waarde „Max. vermogen“ dienovereenkomstig wijzi-

gen. 

 
„Min. vermogen“ niet wijzigen. 

  

 

 

 

 

  

Voorbeeld voor SolvisMax (voor SolvisBen gelden andere 
waarden) 
  

4.4.2 SolvisMax/SolvisBen Hybrid-olie 
Brandertrap 2 instellen 
De regelaar controleert of de temperatuur van de sensor 
aan S4 (“Verw.buffer boven”) met meer dan 4 K (“Bran-
der 2 start”) onder de aangevraagde temperatuur ligt. 
Als dit het geval is, wordt de tweede brandertrap uitge-
schakeld tot S4 weer overeenkomt met de aangevraagde 
temperatuur. De hysterese dient als volgt te worden 
gecontroleerd: 
1. “Brander trap 2” selecteren. 
2. Waarden eventueel aanpassen. 
  

 
De af fabriek ingestelde waarden mogen uitsluitend 
in overleg met de Solvis-klantenservice worden 
gewijzigd! 

  

 

 

 

 

  

Instelling af fabriek 
Omschrijving SolvisMax SolvisBen 

Brander 2 start -4 K -6 K 

Brander 2 stop 0 K -2 K 

Vertraging trap 2 5 min. 6 min. 
 
  

4.5 Configuratie van de speciale 
functie vastebrandstofketel 

 
De vastebrandstofketel wordt altijd met ketelsensor 
S16 geregeld. 

  

Verloop van de initialisering 
Bij het initialiseren wordt de speciale functie als volgt op-
gevraagd: 
  

 

 

 

 

  

• „Ketel voor vaste brandstof“ kiezen wanneer een ketel 
voor vaste brandstof overeenkomstig het installatie-
schema is aangesloten. Na het initialiseren dient de mi-
nimale ketelwatertemperatuur te worden ingesteld, zie 
volgende stap „Ketellaadpomp configureren“. 
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Ketellaadpomp configureren 
De regeling regelt de laadpomp aan de hand van de 
ketel- en de voorraadvattemperatuur, zie onderstaand 
voorbeeld. 
1. In het installateurmenu “Overige” - “Vastestofketel” 

selecteren. 
2. In het menu “OVERIGE>VASTESTOFKETEL” de door de 

fabrikant aanbevolen minimale keteltemperatuur in-
stellen. 

  

 

 

 

 

  

Voorbeeld: 
Als de temperatuur “Voorraadvatreferentie” S3 = 50 °C 
bedraagt, wordt de ketellaadpomp ingeschakeld en begint 
het laden, als: 
• Keteltemperatuur > “Ketel minimale temp.” > 45 °C en 
• Keteltemperatuur > S3 + “Min. start.” > 50 °C + 5 K > 
55 °C. 
  

4.6 Inbedrijfstelling van de warm-
tegenerator 

4.6.1 SolvisMax/Ben Gas en Olie 
alleen Hybrid-gas en Hybrid-olie 

 
De inbedrijfstelling met hoofdstuk „Inbedrijfstel-
ling brander“ in de bedieningsinstructies van het 
betreffende systeem beginnen. 

  

4.6.2 SolvisLea en SolvisLea Eco 

 
De inbedrijfstelling starten met hoofdstuk  “In-
bedrijfstelling warmtepompaggregaat” van de mon-
tagehandleiding (MAL-LEA). 

  

4.7 Basisinstelling verwarming, 
water en eventueel circulatie 

 
In dit hoofdstuk worden uitsluitend de meest nood-
zakelijke instellingen toegelicht. Voor een meer 
uitvoerige lijst, zie hoofdstuk „Instellingen“, blz. 
23. 

  

4.7.1 Verwarming 

 
Voor ieder aangesloten verwarmingscircuit moeten 
de instellingen overeenkomstig de omstandigheden 
van de installatie worden aangepast. Hieronder 
worden de instellingen voor "Verw.circ. 1" beschre-
ven. Voor de overige verwarmingscircuits dienen de 
beschreven stappen herhaald te worden. 

  

“Steilheid” instellen 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. Menu-item “Verwarming” selecteren. 
3. “Verwarmingsgroep 1” selecteren. 
  

 

 

 

 

  

* Afhankelijk van het toegepaste systeem zijn andere me-
nupunten mogelijk. 
4. In het menu “VERWARMING>VERWARMINGSGROEP 

1” met behulp van de navigatieknop naar de 2e pagina 
gaan. 

5. “Steilheid” aan de omstandigheden aanpassen. Afhan-
kelijk van de bij de initialisering geselecteerde verwar-
ming is vooraf bijvoorbeeld een waarde van 1,2 (radia-
tor) of 0,8 (vloerverwarming) ingesteld. 

  

 

 

 

 

  

 
De aanvoertemperatuur kan ook vooraf worden 
ingesteld, zie “Aanvoertemperatuur instellen”, 
hoofdstuk “Individuele instelling van het verwar-
mingscircuit”, pag. 24. 

  

Richtwaarden voor de steilheid 
Gebouw (verwarming) Steilheid 

Oudbouw (radiator) 1,3 

Nieuwbouw (radiator) 1,1 

(vloerverwarming) 0,8 
  

 
De nauwkeurige instelling van de stooklijn kan met 
behulp van de regels in de tabel in „Juist instel-
len van de stooklijn“, hoofdstuk „Fouten bij verwar-
ming en warmwater“, blz. 50, worden uitgevoerd. 

  

“Min. aanvoertemperatuur” /  
“Max. aanvoertemperatuur” instellen 
1. In het menu “VERWARMING>VERWARMINGSGROEP 

1” met behulp van de navigatieknop naar de 4e pagina 
gaan. 

2. “Max. aanvoertemperatuur” van het gemengde ver-
warmingsgroep op de benodigde waarde instellen. 
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ATTENTIE 
Bij vloerverwarmingen „Max. aanvoertempera-
tuur“ correct instellen 
Anders is oververhitting van de vloer mogelijk. 
• „Max. aanvoertemperatuur" instellen overeen-

komstig de bij de configuratie berekende waar-
de. Hierdoor wordt de maximale oppervlakte-
temperatuur van de vloer overeenkomstig de 
landelijk geldende norm niet overschreden. 

• Vanzelfsprekend moeten op de voorgeschreven 
plaatsen extra thermostatische aanvoertempera-
tuurbegrenzers worden gemonteerd. 

  

“Offset” instellen 
1. In het menu “VERWARMING>VERWARMINGSGROEP 

1” met behulp van de navigatieknop naar de 5e pagina 
gaan. 

2. “Offset” instellen: Toeslag op de aangevraagde tem-
peratuur van de desbetreffende verwarmingsgroep:  
TVrg.brander = TAV.gew. + offset 
Door de hogere temperatuurvraag wordt de boiler-
temperatuur bij S4 verhoogd, zodat warmteverliezen, 
bijv. door langere leidingen tot aan de menggroep, 
kunnen worden gecompenseerd. Dit is in het bijzonder 
bij een scheiding van het systeem, zoals bijv. bij een 
vloerverwarming, noodzakelijk. 

  

 
Vanzelfsprekend dienen de leidingen vakkundig 
geïnstalleerd en overeenkomstig de geldige voor-
schriften geïsoleerd te zijn. 

  

 

 

 

 

  

“Uitschakelvoorwaarde” ruimtetemperatuur activeren 
Bij een geïnstalleerd ruimtebedieningselement, zie 
hoofdstuk. “Bediening ruimtebedieningselement (als 
optie)”, pag. 9, wordt rekening gehouden met externe 
warmtebronnen (bij v. zonlicht of open haard). Om nog 
meer energie te besparen (stroom en warmte) kan hier 
de uitschakelvoorwaarde “... indien gew. ruimtetemp 
bereikt” worden geactiveerd, zodat de verwarmings-
groeppomp bij het bereiken van de gewenste ruimte-

temperatuur uitschakelt. Hiervoor als volgt te werk te 
gaan: 
1. In het menu “VERWARMING>VERWARMINGSGROEP 

1” met behulp van de navigatieknop naar de 7e pagina 
gaan. 

2. “Uitschakeling van de verwarmingsgroep” op “Aan” 
zetten. 

  

 

 

 

 

  

 
ATTENTIE 
Bij activering de uitschakelvoorwaarde in acht 
nemen 
Bij ingeschakelde „Uitschakelvoorwaarde indien 
gew. ruimtetemp. is bereikt“ is de vorstbeveiliging 
gedeactiveerd.  
• Er dienen aparte maatregelen voor de vorstbe-

veiliging te worden getroffen. 
  

 
De ruimte met de ruimtevoeler is de referentie-
ruimte van het betreffende verwarmingscircuit en 
dient altijd de "koudste" ruimte te zijn, d.w.z. de 
ruimte die het moeilijkst te verwarmen is. 

  

Zomer-/winteromschakeling (dagmodus) activeren 
Voor een uitschakeling van de verwarmingsgroep vanaf 
een bepaalde buitentemperatuur in de dagmodus, de 
uitschakelvoorwaarde “Uitschakeling van het verwar-
mingsgroep” met “Aan” activeren (zomer-
/winteromschakeling). 
1. In het menu “VERWARMING>VERWARMINGSGROEP 

1” met behulp van de navigatieknop naar de 8e pagina 
gaan. 

2. “Uitschakeling van de verwarmingsgroep” op “Aan” 
zetten. 

3. “Max. buitentemp.” indien nodig instellen: Gedurende 
30 minuten vastgestelde buitentemperatuur, vanaf 
wanneer de verwarmingsgroep wordt uitgeschakeld, 
als “Max. buitentemp.” plus “Hysterese” (hier: Tbuiten = 
19 °C + 2 K = 21 °C) wordt overschreden. 
De verwarmingsgroep schakelt zich weer in als de ge-
middelde buitentemperatuur kleiner is dan “Max. bui-
tentemp.” (hier Tbuiten < 19 °C). 

  



4  Eerste inbedrijfstelling 
 

16 BAL-LEA-I-NL · Technische wijzigingen voorbehouden · 31653-3  SOLVIS 

 

 

 

 

 

  

Zomer-/winteromschakeling (nachtverlaging) instellen 
Voor een uitschakeling van de verwarmingsgroep vanaf 
een bepaalde buitentemperatuur in de nachtverlaging, 
de uitschakelvoorwaarde “Uitschakeling van de ver-
warmingsgroep” met “Aan” activeren (zomer-
/winteromschakeling). 
1. In het menu “VERWARMING>VERWARMINGSGROEP 

1” met behulp van de navigatieknop naar het subme-
nu: “9” gaan. 

2. “Uitschakeling van de verwarmingsgroep” op “Aan” 
zetten. 

3. “min. buitentemp.” indien nodig instellen: Gedurende 
30 minuten vastgestelde buitentemperatuur, vanaf 
wanneer de verwarmingsgroep wordt uitgeschakeld, 
als “min. buitentemp.” plus “Hysterese” (hier: Tbuiten = 
10 °C + 2 K = 12 °C) wordt overschreden. 
De verwarmingsgroep schakelt zich weer in als de ge-
middelde buitentemperatuur kleiner is dan “min. bui-
tentemp.” (hier: Tbuiten < 10 °C). 

  

 

 

 

 

  

 
ATTENTIE 
Let op de instelwaarde voor „Buitentemp.MIN“ 
Anders kan de verwarmingsinstallatie worden be-
schadigd. 
• „Buitentemp.MIN“ niet onder + 3 °C instellen, 

omdat er anders in de nachtverlagingsmodus 
geen vorstbeveiliging bestaat. 

  

4.7.2 Water 
Gewenste temperatuur warm water instellen 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. Menupunt “Water” selecteren. 
3. “Vraag” selecteren. 
  

 

 

 

 

  

4. “Gewenste waarde warmwater” voor de gewenste 
temperatuur warm water invoeren. 

  

 

 

 

 

  

 
Om verkalking van de oppervlakken van de warm-
tewisselaar zo laag mogelijk te houden, de gewens-
te warmwatertemperatuur op de fabrieksinstelling 
behouden of kouder instellen. 
• Hoe lager de “Gew. waarde WW” wordt geselec-

teerd, hoe kleiner de kans op verkalking (en hoe 
groter de energiebesparing). 

• De waterhygiëne blijft gegarandeerd omdat de 
Solvis-systemen een zogenaamd verswatersys-
teem zijn. 

• De waarde aanpassen aan de behoefte. Een op-
timaal compromis tussen comfort en kans op ver-
kalking als gevolg van te hoge temperaturen is 
bijv. een gewenste waarde van 45 °C. 

• Als de hoeveelheid kalk in het kraanwater hoog is, 
raden we ook aan om de thermische mengklep 
apart in te stellen (zie hoofdstuk “Thermische 
mengklep instellen” van de montagehandleiding 
van het betreffende systeem). 

  

Warmwaterbereiding instellen 
Om beschadigingen aan de pomp te voorkomen moeten 
het voorraadvat en de warmwatergroep volledig gevuld 
en ontlucht zijn. 
1. Voorraadvat volledig opwarmen. 
2. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
3. Menupunt “Overige” selecteren. 
4. “Installatiestatus” selecteren. 
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5. Aan een tappunt de warmwaterkraan opendraaien. 
6. De weergave in het menu 

“OVERIGE>INSTALLATIESTATUS” in de gaten houden: 
“WW-pomp” moet een waarde weergeven die groter 
is dan nul. 

Als dit niet het geval is, moet de warmwaterpomp (aan-
sluitkabel) worden gecontroleerd. 
  

 

 

 

 

  

7. Bij lopend warm water de weergave in het menu “In-
stallatiestatus” in de gaten houden: 
– “Flow” moet een waarde weergeven, die groter is 
dan nul,  
– “WW-Temp” moet tot de gewenste temperatuur 
WW stijgen. 

8. De warmwatertemperatuur aan het tappunt controle-
ren. Als deze te laag is, zie hoofdstuk “Fouten bij 
verwarming en warmwater”, pag. 50. 

  

4.7.3 Circulatie 
Indien een warmwatercirculatie is geïnstalleerd, dan dient 
u de circulatie (bedrijfsmodus en eventueel het tijdven-
ster) tijdens de instructie en samen met de gebruiker van 
de installatie in te stellen. De instructie wordt daarbij in de 
bedieningsmodus „Specialist“ uitgevoerd. 
  

 
De inbedrijfstelling aan de hand van de monta-
ge-instructies van het desbetreffende systeem uit-
voeren. 

  

4.8 Antiblokkeerbeveiliging 
De antiblokkeerbeveiliging voorkomt door kort en regel-
matig inschakelen dat de aangesloten pompen en meng-
kleppen buiten de bedrijfstijden vast gaan zitten. Inscha-
keltijdstip en -duur kunnen vrij worden gekozen. 
  

Blokkeerbeveiliging instellen 
1. In het installateursmenu „Uitgang“ selecteren. 
2. Indien nodig "Overige" selecteren. 
3. „Blokkeerbeveiliging“ selecteren. 
  

 

 

 

 

  

4. „Start“ naast „Tijdstip vastleggen“ selecteren. 
  

 

 

 

 

  

• „Looptijd“ geeft aan hoe lang de uitgang resp. pomp 
geactiveerd blijft. Wij adviseren de ingestelde waarde 
van 30 s niet te wijzigen. 

  

5. Button met dag(en) van de week aantippen: dag van 
de week selecteren waarvoor de starttijd dient te gel-
den. Er kunnen ook meerdere tegelijkertijd worden 
bepaald. Geactiveerde dagen van de week zijn aan een 
donkere button te herkennen. 

6. Indien gewenst, de vooraf ingestelde starttijd wijzigen. 
7. Met „OK“ bevestigen. 
  

 

 

 

 

  

8. „Start“ naast „Uitgangen selecteren“ aantippen. 
  

 

 

 

 

  

9. Met de genummerde buttons de desbetreffende uit-
gangen selecteren. Een gelijktijdige selectie van meer-
dere uitgangen is mogelijk. Wij adviseren, ten minste 
de verwarmingsgroeppomp(en) van een blokkeerbe-
veiliging te voorzien. 

10. Met „OK“ bevestigen. 
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4.9 Plausibiliteitscontrole 
4.9.1 Controle van de ingangen 
Sensorwaarden controleren 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. Menupunt “Overig” selecteren. 
3. “Installatiestatus” selecteren. 
  

 

 

 

 

  

4. Voor alle relevante sensoren van het bijbehorende 
systeem een plausibiliteitscontrole uitvoeren (bijv. 
temperatuur bij verwarmingsaanvoer met waarden 
van de regeling vergelijken). 

  

In het menu „Installatiestatus“ van de bedieningsmodus 
Installateur worden uitgevallen sensoren door desbetref-
fende symbolen „==] [==“ (kabelbreuk) resp. „==x==“ 
(kortsluiting) weergegeven. 
  

 

 

 

 

  

 
Weerstandsmeetwaarden van de temperatuurvoe-
ler ter controle zie hoofdstuk „Technische gege-
vens“ in de bedieningsinstructies van het systeem. 

  

4.9.2 Controle van de uitgangen 
Pompen/mengkleppen controleren 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. Menupunt “Uitgang” selecteren. 
3. Menupunt “Serviceschermen” selecteren. 
  

 

 

 

 

  

4. Achtereenvolgens de menurecords “Verwarming”, 
“Warm water” en “Zonnesysteem” selecteren. 

  

 

 

 

 

  

5. Voor het controleren van de pompen “Aan” naast “Alle 
pompen verwarmingsgroep” selecteren en luisteren of 
de pompen starten. 

6. Voor het controleren van de mengers ook “Uit” naast 
“Mengers verwarmingsgroep” selecteren en kijken of 
de aangesloten mengers openen. Wanneer dit niet 
goed werkt, de aansluitingen 8 en 9 c.q. 10 en 11 op de 
stekkers A 8/9 c.q. A 10/11 vervangen. 

  

 

 

 

 

  

7. Analoog in het menu “Warmwater” de warmwater- en 
de circulatiepomp (“Aan” naast “Warmwaterpomp 
WW” en “Circulatiepomp A1” selecteren) en de zon-
nepomp(en) in het menu “Zonnesysteem” (“Aan” 
naast “primaire zonnepomp SP1” en “secundaire zon-
nepomp SP2” selecteren). 

8. Luister of de pompen starten. 
  

4.10 Opslaan van de gegevens 
Instellingen opslaan 
Ter afsluiting van de instellingswerkzaamheden de instel-
lingen als volgt opslaan: 
1. Naar het „INSTALLATEUR MENU“ omschakelen. 
2. Menu-onderdeel "Gegevens" selecteren. 
3. „Instellingen opslaan“ selecteren. 
  

 

 

 

 

  

 
De inbedrijfstelling aan de hand van de monta-
ge-instructies van het desbetreffende systeem uit-
voeren. 
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4.11 Koppeling met het thuisnet-
werk 

Om op afstand toegang te hebben tot de Solvis-installatie, 
moet de regelaar SolvisControl worden verbonden met het 
thuisnetwerk. De SolvisControl kan met een netwerkkabel 
(min. categorie 5e) of een Powerline-adapter hierop wor-
den aangesloten. Een WLAN-functie is in voorbereiding en 
staat met de volgende update van de SC-3 ter beschikking. 
De Solvis-installatie kan worden verbonden met de com-
fortabele SolvisPortal, zie hoofdstuk “Portaal”, pag. 39. 
Het is eveneens mogelijk de installatie volledig zonder 
verbinding met een cloud op afstand te besturen, daartoe 
moet de SolvisRemote web-app worden geactiveerd, 
zie hoofdstuk “Netwerk”, pag. 38. 
  

4.11.1 Verbinding met LAN-kabel 
LAN-kabel insteken 
Als de thuisrouter zich in de buurt van de installatie be-
vindt, kan een netwerkkabel worden gebruikt. Daarbij 
zijn lengtes van maximaal 20 m mogelijk. 
1. Netwerkkabel achter in de linkerbus (1) van de Solvis-

Control 3 steken. 
  

 
Afb. 5: LAN-kabel insteken 
  

2. Netwerkkabel bij de router in de bus “LAN” steken. 
  

 
Afb. 6: LAN-kabel met router verbinden 
  

4.11.2 Verbinding met PowerLine-
adapter 

PowerLine-adapter verbinden 
Als de thuisrouter te ver is verwijderd van de installatie, 
kan een PowerLine-adapter worden gebruikt voor de 
verbinding. 
1. PowerLine-adapter verbinden met de SolvisControl 3: 

Netwerkkabel aan de achterkant van de SolvisControl 3 
in de linkerbus steken. 

  

 
Afb. 7: PowerLine-adapter verbinden met SolvisControl 3 
  

Om ervoor te zorgen dat een dataverbinding tussen twee 
PowerLine-adapters tot stand kan worden gebracht, moe-
ten de beide stopcontactcircuits een gezamenlijke verdeler 
hebben (in de regel de zekeringkast). 
Als de router en de SolvisRemote zich in twee verschillen-
de stroomkringen bevinden, bijv. hoofd- en bijgebouw, is 
geen dataverbinding via het stroomnet mogelijk. 
  

2. PowerLine-adapter verbinden met de router, daartoe 
de netwerkkabel bij de router in de bus “LAN” steken. 

  

 
Afb. 8: PowerLine-adapter met router verbinden 
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5 Wijzigingen aan het systeem 
5.1 Toevoegen van nieuwe instal-

latiecomponenten 
Na het toevoegen van systeemcomponenten, zoals b ijv. 
ruimtevoelers of zonnecollectoren, dient een initialisering 
van de systeemregeling te worden uitgevoerd. Hoe te werk 
te gaan wordt onderstaand aan de hand van een voor-
beeld van een nieuw te installeren ruimtevoeler toegelicht. 
  

Ruimtebedieningselement toevoegen 
1. Installatie uitschakelen en stroomtoevoer onderbre-

ken. 
2. Het ruimtebedieningselement op een geschikte plaats 

monteren en elektrisch op de correcte ingang aanslui-
ten. 

3. De installatie inschakelen en het installateurmenu 
openen. 

4. Register-record “Overige” selecteren. 
  

5. „Systeeminformatie“ selecteren. 
  

 

 

 

 

  

6. Installatieconfiguratie en persoonlijke instellingen, 
zie hoofdstuk “Protocol initialiseren”, pag. 11. 

  

 

 

 

 

  

7. Met de “Terug”-toets naar het hoofdmenu “Installa-
teur” wisselen, het menu “Gegevens” openen en “Fa-
brieksinstelling laden” selecteren. 

8. Beantwoord de beveiligingsvraag met “Ja”. 
  

 

 

 

 

  

In de nu volgende initialisering stap voor stap de vragen 
beantwoorden. De afzonderlijke componenten van het 
systeem opnieuw invoeren. 
9. Tijdens het opvragen van de ruimtesensor erop letten 

dat “Ruimtesensor” alleen wordt geselecteerd bij het 
verwarmingscircuit waarop de ruimtesensor is aange-
sloten. Anders voor “geen sensor” kiezen. 

  

 

 

 

 

  

10. Aan het einde van de initialisering de instellingen voor 
“Verwarming”, “Water”en “Circulatie” controleren en 
aanpassen. In geen geval de oude instellingen laden! 

11. De instellingen opslaan, zie hoofdstuk “Opslaan van 
de gegevens”, pag. 18. 

  

5.2 Activeren van de overschot-
functie van het zonne-
energiesysteem 

Omschrijving van de werking 
Met de overschotfunctie van het zonne-energiesysteem is 
in het geval van sterke zonnestraling de overtollige warmte 
te gebruiken voor: 
• het drogen van de kelderruimte of verwarmen van de 

badkamer 
• het verwarmen van het zwembad of de pool. 
  

In de bedieningsmodus "Specialist" kan de activeringstem-
peratuur voor de verwarmingscircuits (fabrieksinstelling 
70 °C) worden ingesteld. De vrijgave van de geselecteerde 
verwarmingscircuits vindt plaats, indien aan de sensor voor 
„Zonnecircuitaanvoer“ (S5) en aan de sensor voor „Ver-
warmingsbuffer bovenin“ (S4) de activeringstemperatuur 
wordt overschreden. 
Indien de temperatuur aan de sensor voor "Verwarmings-
buffer bovenin" (S4) met 5 K tot onder de ingestelde acti-
veringstemperatuur (= 65  °C) daalt, dan wordt de over-
schotfunctie van het zonne-energiesysteem gedeactiveerd 
en schakelen de verwarmingscircuits om naar de automati-
sche modus. 
Alternatief kan tevens via sensor S5 worden uitgeschakeld, 
dan blijft de verwarmingsbuffer geladen. 
  

Vorstbeveiliging 
Aangezien deze functie op minimaal één verwarmingscir-
cuit steunt, wordt bij een geactiveerde overschotfunctie 
van het zonne-energiesysteem de desbetreffende groeps-
pomp ingeschakeld, indien de relevante sensoren – bijv. 
ruimtebedieningselement, buitentemperatuur- (S10) of 
poolsensor (RF1-3) – bepaalde grenswaarden onderschrij-
den. Dit dient voor de veiligheid van de installatie en voor-
komt eventuele vorstschade. 
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Voorwaarden 
Belangrijk voor de correcte uitvoering van de overschot-
functie van het zonne-energiesysteem is de juiste instelling 
overeenkomstig hoofdstuk “Basisinstelling verwar-
ming, water en eventueel circulatie”, pag. 14 en “Min. 
aanvoertemperatuur...”, hoofdstuk “Individuele instelling 
van het verwarmingscircuit”, pag. 24. Ook in acht te ne-
men: 
  

• Drogen van de kelder/verwarming van de badkamer: 
De verwarmingsgroep kan ook ongemengd zijn. 

  

• Verwarming van zwembad of bubbelbad: Het verwar-
mingscircuit moet gemengd zijn (bijv. HKS-G). Voor de 
regeling van de temperatuur zijn een ruimtebedienings-
element (RF zonder sensor) en een klemsensor (PTC 
Pt1000) nodig. 

  

 
WAARSCHUWING 
De boiler kan in de zomer tot wel 90 °C heet zijn! 
Brandwonden zijn mogelijk. 
• Voor de temperatuurbeperking een ruimtebe-

dieningselement aansluiten. 
• Een thermostatische temperatuurbeveiliging 

tegen oververhitting van de kunststof buizen 
monteren. 

  

Evt. een ruimtebedieningselement toevoegen 
Indien de overschotfunctie van het zonne-
energiesysteem voor het verwarmen van een bestaand 
gemengd of niet-gemengd verwarmingscircuit wordt 
gebruikt, dan blijft het aantal verwarmingscircuits onge-
wijzigd. Het betreffende verwarmingscircuit dient echter 
een ruimtebedieningselement te bezitten, opdat de 
overschotfunctie van het zonne-energiesysteem bij het 
bereiken van de instelwaarde van de temperatuur 
(„Dagtemp. tijdvenster 1“) wordt uitgeschakeld.  
1. Evt. verder met een ruimtebedieningselement uitrus-

ten, zie hoofdstuk „Toevoegen van nieuwe installa-
tiecomponenten“, pag. 20. 

  

Verwarmingscircuit(s) installeren 
1. Drogen kelderruimte / verwarmen badkamer: Ruim-

tesensor overeenkomstig montage-instructies 
(MAL-BE-SC-2) monteren. 

2. Zwembad- of poolverwarming: Poolsensor overeen-
komstig montage-instructies (MAL-BE-SC-2) monte-
ren. 

  

Evt. verwarmingscircuit toevoegen 
Als met de overschotfunctie van het zonnesysteem een 
zwembad moet worden verwarmd, moet het verwar-
mingscircuit, als dit nog niet bestaat in de regelaar, wor-
den toegevoegd aan de reeds bestaande groepen, en 
moet de regelaar opnieuw worden geïnitialiseerd. Op 
het verwarmingscircuit wordt een poolsensor (
Hoofdstuk “Bediening ruimtebedieningselement (als 
optie)”, pag. 9) aangesloten. 
1. Het verwarmingscircuit bij de initialisering als een ge-

mengd radiator-verwarmingscircuit met een ruimte-

sensor instellen, zie hoofdstuk “Toevoegen van 
nieuwe installatiecomponenten”, pag. 20. 

  

Overschotfunctie zonnesysteem activeren 
1. Ga in de bedieningsmodus voor specialisten naar “Ove-

rig.”. 
2. Selecteer “Verw.circuits”. 
3. Selecteer “Zonnes.overs.”. 
4. De verwarmingsgroep, waarvoor de overschotfunctie 

geactiveerd dient te worden, op “Aan” zetten. 
5. De activeringstemperatuur controleren: “Activerings-

temperatuur” > Gewenste warmwatertemperatuur + 
18 K. 

 

 

 

 

  

Voorbeeld: 
Als de gewenste warmwatertemperatuur bijv. 48 °C be-
draagt, dan moet de activeringstemperatuur minstens op 
48 °C + 18 K = 66 °C worden ingesteld. 
  

 
De vraagtemperatuur voor warm water en de ver-
warmingscircuits mag nooit boven de ingestelde 
activeringstemperatuur uitkomen Anders zou, als 
door de zonnewarmte de activeringstemperatuur 
kortstondig wordt bereikt, de conventionele warm-
tebron permanent naverwarmen. 

  

Keuzemenu Overige, pagina 2: 

 

 

 

 

  

• “Streeftemp. HK-menger”: Voor gemengde verwar-
mingsgroepen geldt deze temperatuur als streefwaarde 
als de verwarmingsgroep door deze overschotfunctie 
wordt geactiveerd. 

• “Uitschakelsensor”: referentiesensor waarmee de over-
schotfunctie wordt gedeactiveerd. “S4” zorgt ervoor dat 
het voorraadvat afkoelt, bij “S5” blijft het voorraadvat 
geladen. 

• “Uitschakelhysterese”: De uitschakeling vindt plaats als 
de “Activeringstemperatuur” en “Uitschakelhysterese” 
bij de uitschakelsensor worden onderschreden. Deze 
waarde a.u.b. alleen na overleg met de klantenservice 
wijzigen. 
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Verwarmingscircuit met overschot van het zonne-
energiesysteem configureren 
Indien een verwarmingscircuit voor de overschotfunctie 
van het zonne-energiesysteem dient te worden geconfigu-
reerd, dan dient dit circuit als volgt te worden ingesteld: 
  

Instelwaarde Zwembadverwarming 
zonder brander 

Badkamer- / kelder-
verwarming met 
brander 

Steilheid 0,2 naar behoefte 

Ruimte-invloed 0 % naar behoefte 

Uitschakelvoorwaarde 
zodra de instelwaarde 
ruimtetemperatuur is 
bereikt 

„In“, indien de verwarmingspomp dient uit te 
schakelen zodra de ruimtetemperatuur „Dag-
temp.-tijdvenster1“ heeft bereikt. 

 
  

Instellingen voltooien 
1. De overschotfunctie van het zonne-energiesysteem 

activeren en correct instellen. 
2. Instellingen opslaan, zie hoofdstuk „Opslaan van de 

gegevens“, pag. 18. 
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6 Instellingen 

 

 

 

 

  

 
  

In het volgende hoofdstuk worden de negen submenu's 
van het „INSTALLATEUR-MENU“ beschreven*. 
  

 
  

 
  

zie hoofdstuk „Verwarming“, pagina 24 

 

 

 

 

  

zie hoofdstuk „Water“, pagina 30 

 

 

 

 

  

zie hoofdstuk „Circulatie“, pagina 31 

 

 

 

 

  

zie hoofdstuk „Zonnesysteem“, pagina 31 

 

 

 

 

  

zie hoofdstuk „Overige“, pagina 36 

 

 

 

 

  

zie hoofdstuk „Ingangen“, pagina 40 

 

 

 

 

  

zie hoofdstuk „Uitgangen“, pagina 41 

 

 

 

 

  

zie hoofdstuk „Meldingen“, pagina 41 
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zie hoofdstuk „Gegevens“, pagina 43 

 

 

 

 

  

zie hoofdstuk „Warmtegenerator /warmtepomp“, 
pagina 43 

 

 

 

 

  

6.1 Verwarming 
6.1.1 Individuele instelling van het 

verwarmingscircuit 

 
Voor ieder aangesloten verwarmingscircuit moeten 
de instellingen overeenkomstig de omstandigheden 
van de installatie worden aangepast. Hieronder 
worden de instellingen voor "Verw.circ. 1" beschre-
ven. Voor de overige verwarmingscircuits dienen de 
beschreven stappen herhaald te worden. 

  

Bedrijfsmodus instellen 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. Menu-item “Verwarming” selecteren. 
3. “Verwarmingsgroep 1” selecteren. 
  

 

 

 

 

  

* Afhankelijk van het toegepaste systeem zijn andere me-
nupunten mogelijk. 
  

4. De waarden eventueel aanpassen. 
  

 

 

 

 

  

• “Status verwarmingscircuit”: Weergave of bijv. dag- of 
nachtmodus is ingesteld. 

• “Warmwatervoorrang”: “Aan” betekent dat de verwar-
mingscircuits geblokkeerd worden als de warmwaterbuf-
fer opgewarmd wordt. 
“Uit” betekent dat de verwarmingscircuits en de op-
warming van de warmwaterbuffer tegelijkertijd worden 
gebruikt (parallelle modus). 

• “Bedrijfsmodus verwarmingscircuit”: keuze uit de vol-
gende bedrijfsmodi: “Auto”, “Dag”, “Nacht” en “Stand-
by”. Toelichting, zie hoofdstuk “Bedrijfsmodi”, ge-
bruiksaanwijzing voor exploitant van de installatie. 

  

Bedrijfsmodus aanvoertemperatuur instellen 
1. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 
2. De waarden eventueel aanpassen. 
  

 

 

 

 

  

• „Bedrijfsmodus AV-temp.“: „Curve“ of „Vast“. 
• „Steilheid“: steilheid van de stooklijn instellen. Details 

over de instellingen hoofdstuk „Steilheid“, bedie-
ningsinstructies voor de exploitant van de installatie. 

  

Bedrijfsmodus “Curve” 
In deze bedrijfsmodus berekent de regeling automatisch 
de gewenste waarde van de aanvoertemperatuur met 
inachtneming van de volgende invloeden: 
• Gemiddelde waarde van de buitentemperatuur 
• Gewenste ruimtetemperatuur 
• Actuele ruimtetemperatuur (indien ruimtevoeler aanwe-

zig) 
• Steilheid van de stooklijn 
• Inschakelverhoging. 
  

Bedrijfsmodus “Vast” 
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In deze bedrijfsmodus kunnen vaste waarden voor de 
aanvoertemperatuur worden ingevoerd: 
• „Vast-aanvoer-dag“: vaste waarde voor de aanvoertem-

peratuur in de dagmodus. 
• „Vast-aanvoer-nachtverl.“: vaste waarde voor de aan-

voertemperatuur in de nachtverlaging. 
  

Gewenste ruimtetemperatuur en nachtverlaging instellen 
1. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 
2. De waarden eventueel aanpassen. 
  

 

 

 

 

  

De gewenste ruimtetemperatuur is de ingestelde tempera-
tuur, welke voor de actuele bedrijfsmodus geldig is. In de 
tijd- / automatische modus kunnen, al naargelang tijdven-
ster, max. vier gewenste temperaturen in het verloop van 
een dag worden ingesteld („Dag-temp. tijdvenster 1“ t/m 
„Dag-temp. tijdvenster 3“ en „Temp. nachtverlaging“). 
• „Dag-temp. tijdvenster 1-3“: Invoer van de gewenste 

ruimtetemperaturen voor de tijdvensters in de dagmo-
dus. 

• „Temperatuur nachtverlaging“: Invoer van de gewenste 
ruimtetemperatuur tijdens nachtverlaging (buiten de 
tijdvensters).  

  

„Min. aanvoertemperatuur“  
„Max. aanvoertemperatuur“ instellen 
1. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 
2. De waarden eventueel aanpassen. 
  

 

 

 

 

  

• „Max. aanvoertemperatuur“ van het gemengde ver-
warmingscircuit op de benodigde waarde instellen.  

• Eventueel „Min. aanvoertemperatuur“: minimale tem-
peratuur van de verwarming instellen. 

  

 
ATTENTIE 
Bij vloerverwarmingen „Max. aanvoertempera-
tuur“ correct instellen 
Anders is oververhitting van de vloer mogelijk. 
• „Max. aanvoertemperatuur" instellen overeen-

komstig de bij de configuratie berekende waar-
de. Hierdoor wordt de maximale oppervlakte-
temperatuur van de vloer overeenkomstig de 
landelijk geldende norm niet overschreden. 

• Vanzelfsprekend moeten op de voorgeschreven 
plaatsen extra thermostatische aanvoertempera-
tuurbegrenzers worden gemonteerd. 

  

Invloed op de aanvoertemperatuur instellen 
1. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 
2. De waarden eventueel aanpassen. 
  

 

 

 

 

* Verschijnt alleen wanneer een ruimtebedieningselement 
is aangesloten, zie hoofdstuk „Bediening ruimtebedie-
ningselement (als optie)“, pagina 9. 
  

• „Offset“: voor het verhogen van de gevraagde tempera-
tuur (hogere temperatuur in het boiler), teneinde warm-
teverliezen bijv. door langere leidingen naar de meng-
groep) te compenseren.  

• „Inschakelverhoging“ (0 – 20%): afhankelijk van de duur 
van de voorafgaande nachtmodusfase wordt de aan-
voertemperatuur met de ingestelde waarde verhoogd 
teneinde de opwarmtijd te verkorten. De verhoging 
bouwt zich overeenkomstig de opbouwtijd weer af. 

• „Invloed van de ruimte“: toeslag op de gewenste aan-
voertemperatuur (TAV), om, overeenkomstig de onder-
staande formule, rekening te houden met warmtebron-
nen in de referentieruimte: 

TAV = ((TRgewenst - TRwerkelijk) x invloed van ruimte x steil-
heid)/(100 - invloed van ruimte). 
Met TRgew = gewenste ruimtetemperatuur, TRwerkelijk = 
werkelijke ruimtetemperatuur en de steilheid van de 
stooklijn. 
De radiatorventielen in de ruimte met het ruimtebedie-
ningselement moeten volledig geopend zijn. Wanneer de 
„Invloed van de ruimte“ = 0: geen invloed van de ruim-
tetemperatuur. 

• „Cont. tijd“: verschuift, afhankelijk van de buitentem-
peratuur, het inschakelpunt van de verwarmingsgroep. 
Toelichting, zie hoofdstuk „Verwarmingsgroepen“, in 
de gebruiksaanwijzing voor de exploitant van de installa-
tie . 

  

 
Wij adviseren de invloed van de ruimte niet boven 
de 50% in te stellen omdat anders de invloed van de 
buitentemperatuur te gering wordt.  
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Periode gemiddelde waarde buitentemperatuur instellen 
1. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 

 
Deze waarden niet wijzigen, a.u.b. 

  

 

 

 

 

  

De buitentemperatuur wordt gemeten door de buitenvoe-
ler aan de buitenwand van het huis. Deze gemiddelde 
meetwaarde wordt over een periode van 30 minuten be-
paald om schommelingen van de temperatuur te vermin-
deren. 
• „Buitentemp.ACT“: weergave van de actuele buiten-

temperatuur. 
• „Buitentemp.GEM“: weergave van de gemiddelde bui-

tentemperatuur. 
• „Gem. waarde periode“: invoer van de voor de meting 

van de buitentemperatuur van toepassing zijnde tijd-
spanne (0 of 30 ). 

  

Uitschakelvoorwaarde ruimtetemperatuur instellen 
1. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 
2. De waarden eventueel aanpassen. 
  

 

 

 

 

  

• „Uitschakelvoorwaarde indien gewenste ruimtetemp. is 
bereikt“: als hier de stand „In“ geselecteerd is en een 
ruimtevoeler geïnstalleerd is, wordt de groepspomp uit-
geschakeld als de ruimtetemperatuur overeenkomt met 
de gewenste ruimtetemperatuur plus „Hysterese“. 

  

 
Bij uitgeschakelde groepspomp zijn de toetsen „+“ 
en „–“ op de ruimtevoeler zonder functie. 

  

Voorbeeld: 
De gewenste ruimtetemperatuur bedraagt 20 °C. De 
groepspomp wordt uitgeschakeld indien de ruimtetem-
peratuur 20 + 1 = 21 °C bedraagt. Het pomp wordt weer 
ingeschakeld, indien de ruimtetemperatuur onder de 20 °C 
daalt. 
  

 
ATTENTIE 
Bij activering de uitschakelvoorwaarde in acht 
nemen 
Bij ingeschakelde „Uitschakelvoorwaarde indien 
gew. ruimtetemp. is bereikt“ is de vorstbeveiliging 
gedeactiveerd.  
• Er dienen aparte maatregelen voor de vorstbe-

veiliging te worden getroffen. 
  

Uitschakelvoorwaarde dagmodus instellen 
Met deze uitschakelvoorwaarde schakelt het verwar-
mingscircuit uit indien in de dagmodus de buitentem-
peratuur een in te stellen waarde overstijgt (zomer- / 
winteromschakeling). 
1. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 
2. De waarden eventueel aanpassen. 
  

 

 

 

 

  

• “Uitschakeling van de verwarmingsgroep”: “Aan”. De 
groepspomp wordt uitgeschakeld als de gemiddelde bui-
tentemperatuur tijdens dagbedrijf hoger is dan “Max. 
buitentemp.” plus “Hysterese”. 

  

Voorbeeld: 
Met de waarden van het menu schakelt de groepspomp 
tijdens de dagmodus bij 19 + 2 = 21 °C uit. Het pomp wordt 
weer ingeschakeld, indien de gemiddelde buitentempera-
tuur onder de 19 °C daalt. 
  

Uitschakelvoorwaarde nachtverlaging instellen 
Met deze uitschakelvoorwaarde schakelt het verwar-
mingscircuit uit indien in de nachtverlaging de buiten-
temperatuur een in te stellen waarde overstijgt (zomer- 
/ winteromschakeling). 
1. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 
2. De waarden eventueel aanpassen. 
  

 

 

 

 

  

• “Uitschakeling van de verwarmingsgroep”: “Aan”. De 
groepspomp wordt uitgeschakeld als de gemiddelde bui-
tentemperatuur tijdens nachtbedrijf hoger is dan “Min. 
buitentemp.” plus “Hysterese”. 
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Voorbeeld: 
Met de waarden van het menu schakelt de groepspomp 
tijdens de nachtverlaging bij 10 + 2 = 12 °C uit. Het pomp 
wordt weer ingeschakeld, indien de gemiddelde buiten-
temperatuur onder de 10 °C daalt. 
  

 
ATTENTIE 
Let op de instelwaarde voor „Buitentemp.MIN“ 
Anders kan de verwarmingsinstallatie worden be-
schadigd. 
• „Buitentemp.MIN“ niet onder + 3 °C instellen, 

omdat er anders in de nachtverlagingsmodus 
geen vorstbeveiliging bestaat. 

  

Vorstbeveiliging instellen 
1. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 

 
Deze waarden niet wijzigen, a.u.b. 

  

 

 

 

 

  

• „Vorstbeveiligingstemp.“: Bevindt zich het verwar-
mingscircuit in de modus „Stand-by“, dan wordt hij weer 
geactiveerd en op „Min. aanvoertemperatuur“ ver-
warmd, indien de buitentemperatuur onder „Vorstbe-
veiligingstemp.“ (3 °C) daalt (vorstbeveiligingsmodus). 

• „Ruimtetemp.“: Is er een ruimtevoeler (zie hoofdstuk 
„Bediening ruimtebedieningselement (als optie)“, blz. 9) 
aangesloten en daalt in de stand-by-modus de ruimte-
temperatuur onder de 5 °C, dan wordt de groepspomp 
ingeschakeld en op „Min. aanvoertemperatuur“ ver-
warmd (vorstbeveiligingsmodus).  

  

Mengklepparameters instellen 
  

1. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 
2. De waarden eventueel aanpassen. 
  

 

 

 

 

  

• “Mengklep totale looptijd”: Tijd, waarin de mengklep 
zonder onderbreking in één richting moet worden aan-
gestuurd totdat deze volledig is gesloten/geopend. 

• “Mengklep takttijd”: Pauze tussen twee aanstuursigna-
len, de regeling vergelijkt elke 30 seconden de aanvoer-
temperatuur met de gewenste aanvoertemperatuur en 
berekent daaruit de duur van het aansturen van de 
mengklep. 

• “Mengklep factor”: Duur van het aansturen, tot het 
bereiken van de gewenste temperatuur, in verhouding 
tot het verschil van de gewenste waarde ten opzichte 
van de actuele waarde. 

  

Instelling af fabriek 
Omschrijving SolvisMax SolvisBen 

Mengklep totale looptijd 150s 150s 

Mengklep takttijd 30s 60s 

Mengklep factor 0.6s/K 1.2s/K 
 
  

Voorbeeld: 
gewenst = 40 °C, actueel = 30 °C. Met de mengfactor (= 
0,6 s/K) ontstaat voor de duur van het aansturen van de 
mengklep bij een SolvisMax:  
(40 – 30) K x 0,6 s/K = 6 s. 
  

6.1.2 Aanvraag 
Vraagtemperatuur aflezen 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. Menu-item “Verwarming” selecteren. 
3. “Vraag” selecteren. 
  

 

 

 

 

  

* Afhankelijk van het gebruikte systeem zijn onderstaande 
menupunten mogelijk: “Ondersteuning”, “Branderver-
mogen” of “Brander trap 2”. 
  

4. De waarden aflezen. 
  

 

 

 

 

• “AV-vraagtemperatuur VC 1-3”: weergave van de mo-
menteel bepaalde vraagtemperaturen voor de verwar-
mingsbuffer bovenin (S4). Indien geen vraag door het 
verwarmingscircuit aanwezig is, wordt “8 °C” weergege-
ven. 
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6.1.3 Branderregeling 
Brandervermogen 
alleen Hybrid-gas 

Het vermogen van de brander wordt, al naar gelang van de 
actuele warmtebehoefte, tussen „Min. vermogen“ en 
„Max. vermogen“ geregeld. 
  

 
Geldt alleen voor modulerende branders: Extra 
besparingen op primaire energie zijn mogelijk als 
“Max. vermogen”, het brandervermogen voor het 
verwarmen van de verwarmingsbuffer, overeen-
komstig de berekening van de benodigde warmte 
wordt ingesteld. Als bijvoorbeeld een lager warmte-
vermogen dan het maximale vermogen van de 
brander nodig is, wordt door de exacte instelling 
een geoptimaliseerde branderinterval bereikt. Het 
maximale naverwarmingsvermogen van de brander 
voor de naverwarming van het warme water kan in 
het menu “WARMWATER>AANVRAAG”, zie
hoofdstuk “Aanvraag”, pag. 30, worden ingesteld. 

  

Brandervermogen instellen 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. Menupunt “Verwarming” selecteren. 
3. “Brandervermogen” selecteren. 

 

 

 

 

  

4. De waarden aanpassen. 
  

 

 

 

 

  

• “Min. vermogen”: Invoer minimale brandervermogen 
[kW] 

• “Max. vermogen”: Het maximale brandervermogen 
overeenkomstig de berekening van de warmtebehoefte 
[kW] invoeren 

• “Actueel vermogen”: aanduiding actueel branderver-
mogen. 

  

Brandertrap 2 
alleen Hybrid-olie 

In de verwarmingsmodus wordt de 2e brandertrap ook 
ingeschakeld als de eerste (minimumvermogen) niet vol-

doende is. In de warmwatermodus wordt de 2e brander-
trap (maximumvermogen) altijd geactiveerd. 
  

Brandertrap 2 instellen 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. Menu-item “Verwarming” selecteren. 
3. “Brandertrap 2” selecteren. 
  

 

 

 

 

  

4. De waarden eventueel aanpassen. 
  

 

 

 

 

  

• Bij onderschrijden van de vraagtemperatuur plus “Bran-
der 2 start” wordt de 2e brandertrap aangevraagd. 

• Bij het bereiken van de vraagtemperatuur plus “Brander 
2 stop” wordt de 2e brandertrap uitgeschakeld. 

• “Vertraging trap 2”: Bij een aanvraag voor de 2e bran-
dertrap wordt de inschakeling daarvan 5 minuten ver-
traagd (fabrieksinstelling). 

  

Instelling af fabriek 
Omschrijving SolvisMax SolvisBen 

Brander 2 start -4 K -6 K 

Brander 2 stop 0 K -2 K 

Vertraging trap 2 5:00 min 5:00 min 
 
  

Voorbeeld: 
Als “Vertraging trap 2” 5 minuten bedraagt en de aan-
vraagtemperatuur bij een SolvisMax-installatie 40 °C is, 
wordt na een vertraging van 5 minuten, de 2e brandertrap 
ingeschakeld wanneer op S4 de temperatuur: 40 °C – 4 K = 
36 °C wordt onderschreden. 
Als na de vertraging het inschakelcriterium niet meer be-
staat, blijft de 2e brandertrap uitgeschakeld. Zo wordt een 
te hoge interval (in- en uitschakelen per uur) van de 2e 
brandertrap voorkomen. Daardoor wordt de naverwar-
ming efficiënter en worden de componenten ontzien. 
Er wordt uitgeschakeld wanneer de temperatuur: 40 °C + 
0 K = 40 °C wordt overschreden. 
  



 6  Instellingen 
 

SOLVIS  BAL-LEA-I-NL · Technische wijzigingen voorbehouden · 31653-3 29 
 

6.1.4 Vloerdroging 

 
Vloerverwarmingsprogramma niet met de warmte-
pomp starten als de boilertemperatuur bij S9  25 °C 
is. Boiler eerst met verwarmingselementen of bran-
der laten opwarmen. 

  

Met deze functie kan de strijkvloer met behulp van een 
vloerverwarming door verwarming worden gedroogd. 
Hiervoor moet het temperatuurprofiel, bestaande uit n 
trappen met stijgende, x uren met maximale en m trappen 
met dalende temperatuur worden opgeslagen. De duur 
van een trap kan vrij worden geselecteerd en dient 24 uur 
te bedragen. 
  

 
Bij stroomuitval wordt het lopende strijkvloer-
verwarmingsprogramma afgebroken. Het start 
opnieuw met trap 1 zodra de stroomvoorziening 
weer is hersteld. 

  

 
Afb. 9: Temperatuurprofiel 
  

1 Trappen opwarmen (n = 4) 
2 Temperatuur bijbehouden (x) 
3 Trappen afkoelen (m = 2) 

t Duur van een trap 
t Tijd [h] 
T Aanvoertemperatuur [°C] 
 
  

Vloerdroging instellen 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” gaan. 
2. Menupunt “Verwarming” selecteren. 
3. “Vloeropwarming” selecteren. 
4. “Vloeropwarming VC 1”, “Vloeropwarming VC 2” of 

evt. “Vloeropwarming VC 3” op “Aan” zetten. 
  

 
Verwarmingscircuits kunnen alleen worden geselec-
teerd, indien zij als vloerverwarming werden geïni-
tialiseerd! 

  

 

 

 

 

  

5. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 
6. „Start / Eind-temperatuur“, „Maximale temperatuur“: 

invoer van de richtwaarden van het volledige tempera-
tuurprofiel. 

7. „Duur van een trap“: tijdspanne waarin de tempera-
tuur wordt bijbehouden. 

8. „Max. temp. houden voor“: tijdspanne waarin de 
maximale temperatuur wordt bijbehouden. 

  

 

 

 

 

  

9. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 
10. „Aantal trappen opwarm.“ / „Aantal trappen afkoel.“: 

Stap voor stap opwarmen / afkoelen in 4 trappen (in-
stelwaarde). 

11. „Verhoging temp. / trap“ resp. „Verlaging temp. / 
trap.“: weergave van het temperatuurverschil tussen 
de trappen. 

  

 

 

 

 

  

12. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 
13. “Vloeropwarming starten”: Voor het starten van de 

functie met het van tevoren vastgelegde temperatuur-
profiel de knop “Start” aantikken. 

  

 

 

 

 

  

6.1.5 Onderhoudsfunctie 
alleen Hybrid-gas en Hybrid-olie 

Onderhoudsfunctie starten 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. Menu-item “Verwarming” selecteren. 
3. “Onderhoudsfunctie” selecteren. 
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* Afhankelijk van het toegepaste systeem zijn andere me-
nupunten mogelijk. 
  

4. “Min. brandervermogen” starten: De gasbrander start 
op minimaal vermogen, de oliebrander start beide 
brandertrappen en schakelt na 60 s de 2e trap uit. 
Tekst op button verandert in “Stop”. 

5. “Max. brandervermogen” starten: brander start met 
max. vermogen. Tekst op button verandert in “Stop”. 

6. “Looptijd”: voor het starten de looptijd van de brander 
instellen. 

7. Om het brandervermogen te veranderen op “Start” 
drukken en om uit te schakelen op “Stop” drukken. 

  

 

 

 

 

  

6.2 Water 
6.2.1 Aanvraag 
Warmwatervraag instellen 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. Menupunt “Water” selecteren. 
3. “Vraag” selecteren. 
  

 

 

 

 

  

4. De waarden eventueel aanpassen. 
  

 

 

 

 

  

• “Regelstatus”: Aanduiding of er een vraag naar de 
warmtegenerator aanwezig is (“WW”). 

• “Gew. waarde WW”: Gewenste warmwatertemperatuur 
instellen. 

• “Buffer temperatuur min.”: Warmwater-voorraad-
temperatuur buiten beschikbaarheidstijd. 

  

5. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 
6. De waarden eventueel aanpassen. 
  

 

 

 

 

  

• “WW-buffer naverwarming start”: Wanneer de tem-
peratuur op sensor S1 lager is dan “Gewenste waarde 
warmwater” plus “WW-buffer naverwarming start” 
(met de waarden hiernaast wordt dit: 50 °C + 10 K = 
60 °C), begint de naverwarming van de warmwaterbuf-
fer. 

• “WW-buffer naverwarming stop”: Wanneer de tem-
peratuur op sensor S1 hoger is dan “Gewenste waarde 
warmwater” plus “WW-buffer naverwarming stop” 
(met de waarden hiernaast wordt dit: 50 °C + 13 K = 
63 °C), stopt de naverwarming weer. Voor het uitschake-
len wordt echter nog gecontroleerd of eveneens is vol-
daan aan de uitschakelvoorwaarde van de verwarmings-
groepen. Zo ja, dan wordt de vraag beëindigd, de bran-
der uitgeschakeld en de verwarmingsgroepen weer vrij-
gegeven. Wanneer niet aan de voorwaarde is voldaan, 
wordt de brander niet uitgeschakeld, de verwarmings-
groepen weer vrijgegeven en naar verwarmingsketel-
vraag omgeschakeld. 

• “Naverwarmingsvermogen”: Bij ketels met moduleren-
de branders kan het naverwarmingsvermogen worden 
begrensd om de verwarmingsefficiency van de warmte-
generator te verbeteren. 

• “Comfortnaverwarming ZF3”: Indien geactiveerd, wordt 
voor de verwarmingstijden die in de 3e tijdvensters wor-
den ingesteld, de warmwaterbuffer van sensorpositie S1 
naar S4 vergroot. 

  

6.2.2 Beschikbaarheid 
Beschikbaarheid warmwater controleren 
Deze functie zorgt ervoor dat de warmwater-
warmtewisselaar op de beschikbaarheidstemperatuur 
wordt gehouden. De fabrieksinstellingen zijn om energie 
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te besparen op vorstbescherming ingesteld. Waar nodig 
moeten de parameters dienovereenkomstig worden 
gewijzigd. 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. Menupunt “Water” selecteren. 
3. “Beschikbaarheid” selecteren. 
  

 

 

 

 

  

 
De waarden a.u.b. alleen na overleg met de klan-
tenservice wijzigen. 

  

 

 

 

 

  

• “Warmtewisselaar naverwarming”: Als de temperatuur 
op sensor S2 onder deze hoeveelheid (5 °C, vorstbeveili-
gingsfunctie) daalt, start de warmwaterpomp en loopt 
gedurende 7 seconden (“Naverw. looptijd”). 

• “Looptijd van de naverwarming”, “Blokkeringstijd van 
de naverwarming”: Loop-/blokkeringstijd van de warm-
waterpomp voor het opnieuw opwarmen van de warm-
water-warmtewisselaar. 

  

6.3 Circulatie 
Warmwatercirculatie instellen 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. “Circulatie” kiezen. 
3. De waarden eventueel aanpassen. 
  

 

 

 

 

  

• “Status”: weergave van de bedrijfsstatus van de circula-
tiepomp. 

• “Verschil in”: Tijdens de via de tijdmodus geactiveerde 
beschikbaarheidstijden of in de pulsmodus wordt de cir-
culatie op “Circulatietemp.SETP.” gehouden. Daalt deze 
met het in te stellen “Verschil in”, dan wordt de circula-
tiepomp geactiveerd; met de in de fabriek ingestelde 

waarden is het resultaat:  
S11 < 38 °C + (-5) K < 33 °C. 

• “Rusttijd”: na het uitschakelen van de circulatiepomp 
kan deze pas na deze tijd weer in bedrijf worden gesteld 
(geldt voor puls- en tijdmodus). 

  

4. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 
5. De waarden eventueel aanpassen. 
  

 

 

 

 

  

• “Circulatiepomp”: Voor controledoeleinden kan hier de 
circulatiepomp worden in- of uitgeschakeld 
(“Aan”/“Uit”). Aansluitend op de controle niet vergeten 
de stand “Auto” weer in te stellen. 

• “Circulatietemp.ACT”: Temperatuur aan de circulatiere-
tourleiding. 

• “GEW circulatietemp.”: Gewenste temperatuur waarop 
de circulatieretourleiding wordt geregeld. Wij adviseren 
deze gewenste temperatuur op 10 K onder de gewenste 
warmwatertemperatuur in te stellen. Als te grote warm-
teverliezen optreden, kan de gewenste temperatuur 
worden verhoogd. 

  

 
Het verschil tussen „Circulatietemp.SETP.“ en ge-
wenste warmwatertemperatuur bedraagt na het 
initialiseren 10 K. Bij wijziging van de gewenste 
warmwatertemperatuur past zich „Circulatie-
temp.SETP.“ in dezelfde mate aan. Wordt „Circula-
tietemp.SETP.“ gewijzigd, dan blijft bij het verstel-
len van de gewenste warmwatertemperatuur het 
nieuwe verschil behouden. 

  

6.4 Zonnesysteem 
Sensorposities 
Voor de overige uitvoeringen via de regeling van het zon-
necircuit zijn hieronder de posities van de sensoren in 
afbeeldingen verduidelijkt. 
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Afb. 10: Posities van de sensoren SolvisMax met warmtepomp 
  

 
Afb. 11: Posities van de sensoren SolvisBen met warmtepomp 
  

Ingangen: 
S1 Boiler boven 
S3 Voorraadvatreferentie 
S4 Verwarmingsbuffer, bovenin 
S5 Zonnesysteemaanvoer 2 
S6 Zonnesysteemretour 2 
S7 Zonnesysteemaanvoer 1 
S8 Collector 
S17 Zonnevolumestroom 

  

Uitgangen: 
SP1 Pomp zonnec. 1 
SP2 Pomp zonnec. 2 

  

Legenda: 
ZWW Zonnesysteem-warmtewisselaar 

  

6.4.1 Temperaturen 

 
ATTENTIE 
Overschrijden van de toelaatbare temperaturen 
mogelijk 
De installatie kan worden beschadigd en uitvallen. 
• De in de fabriek ingestelde waarden niet wijzi-

gen, omdat de voor de installatieonderdelen 
maximaal toegestane temperaturen mogen niet 
worden overschreden. 

  

Instelwaarden controleren 
1. Naar het „INSTALLATEUR MENU“ omschakelen. 
2. „Zonnesyst.“ selecteren. 
3. „Temperaturen“ selecteren. 
  

 

 

 

 

  

 
Deze waarden niet wijzigen, a.u.b. 

  

 

 

 

 

  

• „Maximale collectortemp.“: als de collectortemperatuur 
(S8) tot boven de maximale collectortemperatuur stijgt 
(125 °C), wordt de zonnecircuitpomp uitgeschakeld. De-
ze functie beschermt het zonne-energiesysteem als 
stoomvorming in de collector optreedt. 

  

• „Max. referentietemp.“: de zonnecircuitpomp wordt 
uitgeschakeld als op de boiler onder (S3, „Boilerreferen-
tie") deze maximale temperatuur  (90 °C) wordt bereikt. 
De melding „Buffer vol“ verschijnt dan. 

  

• „Hysterese collectortemp.“, „Hysterese referentie-
temp.“: bij onderschrijden van de betreffende maximale 
temperatuur minus de hysterese kan de zonnecircuit-
pomp weer starten. 

  

Voorbeeld: 
De collectortemperatuur bedraagt 130 °C en de zonnecir-
cuitpomp is uitgeschakeld omdat de „Maximale collector-
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temp.“ 125 °C bedraagt. Deze wordt weer ingeschakeld 
zodra de collectortemperatuur onder de „Maximale col-
lectortemp.“ minus „Hysterese collectortemp.“ = 125 °C – 
15 K = 110 °C daalt. De andere veiligheidsuitschakelingen 
worden dienovereenkomstig berekend. 
  

4. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 

 
Deze waarden niet wijzigen, a.u.b. 

  

 

 

 

 

* Alleen Oost-Westdak 
  

• „Max. boilertemp. S1“, „Hysterese begrenzing“: In de 
automatische modus wordt de zonnecircuitpomp uitge-
schakeld als deze maximale temperatuur (90 °C) in het 
bereik van de warmwaterbuffer (S1, "Boiler boven") 
wordt bereikt. In dit geval wordt de melding "Buffer vol" 
weergegeven. De zonnecircuitpomp kan weer starten 
zodra de temperatuur onder de „Max. boilertemp. S1“ 
minus „Hysterese begrenzing“ daalt. 

• „Collectorverschil“, „Hysterese coll. verschil“: alleen bij 
oost-west dak: om vermenging van beide collectoren te 
voorkomen, met name als een van de collectoren minder 
intensief door de zon wordt beschenen, worden de 
magneetkleppen, afhankelijk van deze temperatuurver-
schillen, geopend/gesloten. 

  

Voorbeeld: 
De boilertemperatuur boven bedraagt 91 °C en de zonne-
circuitpomp wordt uitgeschakeld omdat de „Max. boiler-
temp. S1“ 90 °C bedraagt. Deze wordt weer ingeschakeld 
zodra de temperatuur onder de „Max. boilertemp. S1“ 
minus „Hysterese begrenzing.“ = 90 °C – 3 K = 87 °C daalt. 
  

 
Stijgen de temperaturen tot boven de maximale 
collector- of boilertemperaturen, dan wordt de 
zonnecircuitpomp uitgeschakeld en zolang tegen 
opnieuw inschakelen beveiligd, totdat de tempera-
turen weer tot onder de desbetreffende hysterese 
zijn gedaald. De zonnecircuitpomp kan in deze tijd 
ook niet handmatig worden ingeschakeld. 

  

In-/uitschakelverschil controleren 
1. Naar het „INSTALLATEUR MENU“ omschakelen. 
2. „Zonnesyst.“ selecteren. 
3. „Temperaturen“ selecteren. 
4. Met de navigatieknop naar de 3e pagina gaan. 

 
Deze waarden niet wijzigen, a.u.b. 

  

 

 

 

 

  

• “Inschakelverschil 1”: Temperatuurverschillen tussen 
“Collector” (S8) en “boilerreferentie” (S3) alsmede “Col-
lector” (S8) en “Retourleiding van het zonne-
energiesysteem 2” (S6). Als beide hoger worden dan 11 
K, wordt de zonnecircuitpomp 1 ingeschakeld:  
S8 > S3 + 11 K EN S8 > S6 + 11 K. 

• “Uitschakelverschil 1”: Temperatuurverschillen tussen 
“Collector” (S8) en “Boilerreferentie” (S3) alsmede 
“Zonnecircuitaanvoer 1” (S7) en “Boilerreferentie” (S3). 
Als beide lager dan 8 K worden, wordt de zonnecircuit-
pomp 1 uitgeschakeld. 

• “Inschakelverschil 2”: Temperatuurverschil tussen “Zon-
necircuitaanvoer 1” (S7) en “Voorraadvatreferentie” 
(S3). Als dit hoger dan 10 K wordt, wordt de zonnecir-
cuitpomp 2 ingeschakeld: 
S7 > S3 + 10 K. 

• “Uitschakelverschil 2”: Temperatuurverschil tussen 
“Zonnecircuitaanvoer 2” (S5) en “Zonnecollector-RT2” 
(S6). Als dit kleiner dan 4 K wordt, wordt de zonnecir-
cuitpomp 2 uitgeschakeld. 

  

Voorbeeld: 
De zon gaat op en de collector wordt langzaam opge-
warmd. De referentietemperatuur (S3) ligt bij 30 °C. De 
collectortemperatuur overschrijdt de 41 °C en de primaire 
zonnecircuitpomp gaat 30 seconden lang draaien. De pri-
maire aanvoerleiding van het zonne-energiesysteem (S7) 
warmt op tot het collectorniveau. De secundaire zonnecir-
cuitpomp begint te draaien zodra op S7 meer dan 40 °C 
wordt gemeten. Beide pompen draaien nu en worden tot 
aan hun streeftemperatuur geregeld. ‘s Avonds is de boi-
lerreferentie tot 55 °C opgeladen, de temperatuur op S8 en 
S7 daalt tot onder 63 °C, die primaire zonnecircuitpomp 
wordt uitgeschakeld. Nadat de warmtewisselaar voor zon-
necollectoren is afgekoeld, dalen de temperaturen op de 
sensoren in het secundaire zonne-energiecircuit tot S5 = 
58 °C en S6 = 55 °C. Omdat het temperatuurverschil S5 
minus S6 nu kleiner is dan 4 K, wordt de secundaire zonne-
circuitpomp uitgeschakeld. 
  

6.4.2 Toerentalregeling 
Temperaturen opvragen 
1. Naar het „INSTALLATEUR MENU“ omschakelen. 
2. „Zonnesyst.“ selecteren. 
3. „Toerental primair“ of „Toerental secundair“ selecte-

ren. 
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4. De waarden aflezen. 
  

 

 

 

 

  

• „Collectortemperatuur“: actuele temperatuur van de 
collector. 

• „Aanvoerleiding van het zonne-energiesysteem“: de 
actuele aanvoertemperatuur in het primaire of secundai-
re zonne-energiesysteem. 

• „Actuele streeftemperatuur“: de actuele streeftempera-
tuur van het primaire en secundaire zonne-
energiesysteem. 

  

Regelingsmodus selecteren 
Bij de berekening van de streeftemperatuur kan tussen 
de beide methoden “Streef” en “dT” worden gekozen. 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. “Zonnesyst.” selecteren. 
3. Achter elkaar de opties “Toerentalregeling primair” en 

“Toerentalregeling secundair” selecteren. 
  

 

 

 

 

  

4. Met de navigatie-button naar beneden naar het twee-
de menu wisselen. 

5. Regelingsmodus „Streef“ of „dT“ selecteren. 
  

Regelingsmodus "Streef" 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Regelingsmodus "dT" (als optie) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

• „Delta T“: aangegeven waarden voor de vorming van de 
streefwaarde. S5 en S8 worden tot op onderstaande 
aanvoertemperaturen in het zonnecircuit geregeld: 
in het primaire circuit op: (S3) + („Delta T“)PRIMAIR en in 
het secundaire circuit op: (S3) + („Delta T“)SECUNDAIR 

• „Aanlooptijd“: na afloop van deze tijdspannen (primair 
en secundair) met maximaal toerental worden de zonne-
circuitpompen toerentalgeregeld. 

  

Voorbeeld: 
De boilerreferentietemperatuur S3 bedraagt 25 °C, dan is 
de gewenste aanvoertemperatuur zonnecircuit (= „Actuele 
streeftemperatuur“) voor S8 in het primaire zonnecircuit: 
25 °C + 15 K = 40 °C en de gewenste aanvoertemperatuur 
zonnecircuit voor S5 in het secundaire zonnecircuit: 25 °C 
+ 10 K = 35 °C. 
  

 
Het primaire en secundaire circuit moeten altijd in 
dezelfde modus „Streef“ of „dT“ werken. 

  

6. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 
  

 
Het volgende menu is alleen in de regelingsmodus 
„Streef“ actief. 
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• In de „Uitschakeltijd“ wordt vastgelegd hoe lang er min-
stens aan de uitschakelvoorwaarden moet worden vol-
daan voordat de zonnecircuitpomp wordt uitgeschakeld. 
D.w.z. dat als de spreiding tussen referentie en aanvoer 
zonnecircuit tot 8K daalt en schommelt tussen 8,1K en 
7,9K, er gedurende minstens 5 seconden 7,9K moet 
worden weergegeven voordat de zonnecircuitpomp 
wordt uitgeschakeld. 

• „Verhoging verwarmingsmodus“: in de verwarmings-
modus of de vorstbeveiligingsmodus wordt S5 secundai-
re zijde tot de volgende gewenste aanvoertemperatuur 
zonnecircuit geregeld: 
Max. gewenste verwarmingsaanvoertemperatuur + 
(„Verhoging verwarmingsmodus“)SECUND., 
primaire zijde wordt S8 op de volgende gewenste aan-
voertemperatuur zonnecircuit geregeld: 
Gewenste aanvoertemperatuur zonnecircuit secundair + 
(„Verhoging verwarmingsmodus“)PRIMAIR 

• „Verhoging WW-modus“: in de warmwatermodus wordt 
S5 secundaire zijde tot de volgende gewenste aanvoer-
temperatuur zonnecircuit geregeld: 
gewenste warmwatertemperatuur + („Verhoging WW-
modus“)SECUNDAIR, primaire zijde wordt S8 op de volgende 
gewenste aanvoertemperatuur zonnecircuit geregeld: 
gewenste aanvoertemperatuur zonnecircuit secundair + 
(„Verhoging WW-modus“)PRIMAIR. 

Voorbeeld: 
De verwarmingsinstallatie bestaat uit drie verwarmings-
groepen. Ervan uitgaand dat de hoogste van de drie ver-
warmingsaanvoertemperaturen 45 °C bedraagt, dan geldt 
als: 
gewenste aanvoertemperatuur zonnecircuit op S5 in het 
secundaire circuit = 45 °C + 5 K = 50 °C en als 
gewenste aanvoertemperatuur zonnecircuit op S8 in het 
primaire circuit = 50 °C + 8 K = 58 °C.  
In de warmwatermodus bedraagt de gewenste warmwa-
tertemperatuur 42 °C en geldt het volgende: 
gewenste aanvoertemperatuur zonnecircuit op S5 in het 
secundaire circuit = 42 °C + 12 K = 54 °C, 
gewenste aanvoertemperatuur zonnecircuit op S8 in het 
primaire circuit = 54 °C + 8 K = 62 °C. 
  

 
In de warmwatermodus en indien de verwarming 
b ijv. door de automatische zomer- / winterom-
schakeling uitschakelt, dan wordt de gewenste 
zonnesysteem-aanvoertemperatuur door de ge-
wenste warmwatertemperatuur bepaald. 

  

6.4.3 Collectorstart 
Collectorstartfunctie instellen 
Met deze functie wordt de zonnecircuitpomp in bepaal-
de intervallen gedurende korte tijd in bedrijf gesteld. De 
inhoud van de collector wordt naar de sensor getrans-

porteerd om de werkelijke temperatuur voor de normale 
werking vast te stellen. Het extra stroomverbruik be-
draagt ca. 0,6 kWh/a. 
In de fabrieksinstellingen is deze functie ingeschakeld. 
Dit kan worden uitgeschakeld bij: oudere Solvis-
collectoren (SolvisCala C-252 of SolvisFera F-XX2) tenzij 
deze op grond van hun plaats deels in de schaduw lig-
gen. 
1. Naar het „INSTALLATEUR MENU“ omschakelen. 
2. Menupunt „Zonne-energiesysteem“ selecteren. 
3. „Collectorstart“ selecteren. 
  

 

 

 

 

  

4. De waarden eventueel aanpassen. 
5. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 
  

 

 

 

 

  

• „Starttijd in juni“, „Eindtijd in juni“: tijdvenster op de 
langste dag van het jaar (21 juni), terwijl de functie actief 
is. Overeenkomstig de fabrieksinstelling verschuift het 
tijdvenster dagelijks ca. 40 seconden, tot deze op de 
kortste dag van het jaar (21 december) 2,5 uur is ver-
schoven (9:30 uur tot 15:15 uur). De starttijd a.u.b. af-
hankelijk van de richting en de geografische positie van 
de collector aanpassen. 

• „Starttijd in december“, „Eindtijd in december“: tijdven-
ster op de kortste dag van het jaar (21 december), terwijl 
de functie actief is. 

  

6. De waarden eventueel aanpassen. 
  

 

 

 

 

  

• “Looptijd”: Looptijd van de pomp sinds deze werd inge-
schakeld. 

• “Startinterval”: De pomp wordt na de ingestelde start-
tijd gedurende 5 seconden (fabrieksinstelling) ingescha-



6  Instellingen 
 

36 BAL-LEA-I-NL · Technische wijzigingen voorbehouden · 31653-3  SOLVIS 

 

keld. Na het verstrijken van de startinterval van 
4 minuten (fabrieksinstelling) wordt de inschakelvoor-
waarde voor de zonnecircuitpomp gecontroleerd. Geeft 
de controle aan dat de zonnecircuitpomp uitgeschakeld 
blijft, wordt de procedure herhaald. De duur van de in-
terval neemt daarbij voortdurend af, tot in het midden 
van het tijdvenster de kortste tijd (ca. 2,5 minuten) is be-
reikt. Daarna neemt de interval voortdurend toe, tot de-
ze aan het einde van de inschakeltijd weer 4 minuten 
bedraagt. Om deze functie uit te kunnen schakelen, 
moet als waarde voor de startinterval “0” worden inge-
voerd. 

• “Intervalfactor”: Is nodig voor de berekening van de 
dynamische interval. 

• “Collectorstart in”: (Countdown)weergave wanneer de 
volgende start van de zonnecircuitpomp plaatsvindt. 

  

6.4.4 Warmtehoeveelheid 
Warmtemeter instellen 
Deze functie dient voor de controle van het zonne-
energiesysteem alsmede om de opbrengst aan zonne-
energie aan te tonen. 
1. Naar het „INSTALLATEUR MENU“ omschakelen. 
2. Menupunt „Zonne-energiesysteem“ selecteren. 
3. „Warmtehoeveelheid“ selecteren. 
  

 

 

 

 

  

4. De waarden aflezen. 
  

5. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 
  

 

 

 

 

  

6. De waarden eventueel aanpassen. 
  

 

 

 

 

  

• „WHM pulsen/liter“: Fabrieksinstelling 42 P/I voor de 
Solvis-flowmeter. 

• „Vorstbev.verhouding“: Fabrieksinstelling 0 %; aange-
zien het secundaire zonne-energiesysteem zonder anti-
vries wordt gebruikt. 

  

6.5 Overige 
6.5.1 Installatiestatus 
De installatiestatus opvragen 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. Menupunt “Overig” selecteren. 
3. “Installatiestatus” selecteren. 
  

 

 

 

 

  

4. Lees de statuswaarde af. 
  

 

 

 

 

  

De toestanden van de pompen en mengers en de meet-
waarden op de sensoren worden in groepen verdeeld 
weergegeven (voorraadvat, zonne-energiesysteem, ver-
warmingsgroep(en), overschotfunctie van het zonnesys-
teem, warmwater en warmtegeneratoren). 
  

Achter de schakeltoestand “Aan” of “Uit” van de pompen 
betekent: 
• “(A)”: Automatisch bedrijf 
• “(H)”: Handmatig bedrijf 
  

Er vindt een permanente controle van de sensorwaarden 
plaats, bij fouten worden de volgende symbolen weerge-
geven: 
• “==][==”: Kabelbreuk 
• “==X==”: Kortsluiting 
  

 
De uitgangen moeten in de automatische modus 
staan (“(A)”).  
De uitgangen mogen uitsluitend voor testdoelein-
den in de handmatige modus geschakeld zijn 
(“(H)”). 
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6.5.2 Modbus 
Modbus instellen 
Als er een warmtepomp is aangesloten, communiceert 
deze via de Modbus. De parameters van de overdracht 
kunnen bij problemen als volgt worden gewijzigd: 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. Menupunt “OVERIG” selecteren. 
3. “Modbus” selecteren. 
  

 
Deze waarden niet wijzigen, a.u.b. 

  

 

 

 

 

  

• “Adres”: Het adres van de poort instellen. 
• “Parity”: De gegevenspariteit “even” of “none” instellen 
• “Overdrachtsnelheid”: Instelling van de baudrate. 
  

Modbus via TCP activeren 
De communicatie vindt plaats via de RJ-45-bus. 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. Menupunt “OVERIG” selecteren. 
3. “Modbus” selecteren. 
4. Met de navigatieknop naar het volgende menu gaan. 
5. Van “Modbus uit”, afhankelijk van de behoefte op 

“TCP (read)” (toegang alleen-lezen) of “TCP (write)” 
(instellingen kunnen ook op de regelaar worden gewij-
zigd) omschakelen. 

  

 

 

 

 

  

6.5.3 Systeeminformatie 
Systeeminformatie oproepen 
Hier wordt een overzicht van de belangrijkste systeem-
componenten weergegeven. De actueel geïnstalleerde 
softwareversie kan linksonder op het display worden 
afgelezen. 
1. In het menu “Overige” “Systeeminformatie” selecte-

ren. 
  

 

 

 

 

  

2. De waarden aflezen. 
  

 

 

 

 

  

 
De bestaande versies van de software voor de sys-
teemregelaar SolvisControl zijn in een tabel in de 
bijlage vermeld. 

  

6.5.4 Geheugenkaart 

 
De regeling voert een continue datalogging van de 
bedrijfstoestand van de installatie uit en slaat de 
waarden op de MicroSD-kaart op. Een programma 
voor de evaluatie van de gegevens op de pc kan bij 
de Solvis-klantenservice worden aangevraagd. 

  

Overige gegevensregistratie 
Om bij vervanging van de SC-3 regelaar de instellingen 
eenvoudiger over te kunnen dragen, registreert de rege-
laar de volgende bestanden: 
• “par7.txt”: Opslag van de initialisering en instellingen. 
• “msglog.txt”: Protocol van alle meldingen incl. gebrui-

kerwissels en nieuwe starts. Gebeurtenissen worden als 
foutcodes opgeslagen. 

• “zaehlst.txt”: Slaat om de 24 uur de tellerstanden op. 
• “zaehllog.txt”: Slaat voortdurend om de 24 uur de tel-

lerstanden op. Daaruit kan een verloop worden vastge-
steld. 

• “zeitplan.txt”: Opslag van de tijdvensters van verwar-
ming, warmwater en circulatie. Een Solvis-Excel-Makro is 
voor analyse bij de klantenservice verkrijgbaar. 

  

 
De parameters en de overige bestanden kunnen via 
het SolvisPortal (https://solvisPortal.de) worden 
ingezien. 
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Geheugenkaart uitwisselen 
De gegevens van de regeling worden op een meegele-
verde MicroSD-geheugenkaart opgeslagen. Deze bevindt 
zich in de kaartlezer aan de onderkant van de SolvisCon-
trol. Voor het uitnemen van de kaart dient u als volgt te 
werk te gaan: 
1. In het hoofdmenu “Overige” - “Geheugenkaart” selec-

teren. 
2. “Geheugenkaart uitwerpen” selecteren. 
  

 

 

 

 

  

3. De geheugenkaart lichtjes naar binnen drukken; de 
geheugenkaart wordt ontgrendeld. 

4. De geheugenkaart uitnemen. 
5. Nieuwe kaart plaatsen en lichtjes naar binnen drukken 

totdat deze vastklikt. 
De geheugenkaart mag bij het plaatsen niet met geweld in 
de kaartlezer worden gedrukt! De contacten moeten zicht-
baar zijn. De geheugenkaart moet vastklikken. 
  

 
Afb. 12: SolvisControl, voorkant 
1 Kaartlezer 
 
  

6.5.5 Gebruikerswisseling 
Deze functie wordt toegelicht in het hoofdstuk hoofd-
stuk „Gebruikerswisseling“, pag. 12. 
  

6.5.6 Telfunctie 
Onder “Overig” – “Telfunctie” kunnen onderstaande tel-
lerstanden worden afgelezen: 
• looptijd zonnecircuitpompen [h] 
• Warmtehoeveelheid zonne-energiesysteem en warm 

water [kWh] 
• Aantal starts van de warmtepomp SolvisLea 

• Looptijd warmtepomp SolvisLea [h]. 
• Aantal starts brander (alleen Hybrid-gas en Hybrid-olie) 
• Looptijd brander (alleen Hybrid-gas en Hybrid-olie) [h]. 
• Aantal starts brander trap 2 (alleen Hybrid-olie) 
• Looptijd brander trap 2 (alleen Hybrid-olie) [h]. 
  

Tellerstanden resetten 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. In het menupunt “Gegevens” selecteren. 
1. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 
2. “Start” achter “Tellerstanden resetten” selecteren. 
  

 

 

 

 

  

6.5.7 Netwerk 
Met een remotefunctie kan de verwarmingsinstallatie met 
volledige toegang tot de gebruikelijke bedieningsinterface 
van de regelaar in het lokale netwerk of van buitenaf wor-
den bewaakt en op afstand worden aangestuurd. Daarvoor 
moet een verbinding met de router tot stand worden ge-
bracht, en moet de SolvisRemote web-app  worden geacti-
veerd (zie “Afstandsbediening activeren”). 
In het hoofdmenu Installateur of in het menu Verwarming 
(Deskundige gebruiker) wordt vervolgens bovenaan het 
beeldscherm een IP-adres weergegeven. Dit adres moet in 
een browser (Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Chrome etc.) 
worden ingevoerd om toegang te krijgen tot de SolvisCon-
trol. Een verbinding via internet is vooralsnog niet moge-
lijk, maar zou met behulp van een DynDNS kunnen worden 
geïnstalleerd. 
  

Via het Solvis Youtube-account 
https://www.youtube.com/user/SolvisSolar vindt u een 
uitvoerige videohandleiding voor de instelling van de toe-
gang op afstand. 
  

 
  

Afstandsbediening activeren 
De SolvisControl kan via de router met behulp van een 
browser in het lokale netwerk op afstand worden be-
diend. Ga hiervoor als volgt te werk: 

https://www.youtube.com/user/SolvisSolar
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1. In het menu Installateur of Deskundige gebruiker het 
menupunt “OVERIG” kiezen. 

2. Evt. “verder” en “Netwerk” kiezen. 
Als een verbinding met de router bestaat, wordt achter 
“Remote IP adress” het IP-adres weergegeven (hier: 
192.168.1.44). Als dit niet het geval is, zie hoofdstuk 
“Koppeling met het thuisnetwerk”, pag. 19. 
3. Met “IN” achter “SolvisRemote web-app” de afstands-

bediening activeren. 
  

 

 

 

 

  

“IP-adres”: Als de regelaar met het eigen netwerk is ver-
bonden, wordt hier het IP-adres weergegeven waarmee 
toegang op afstand mogelijk is. Voer hiervoor eenvoudig 
het IP-adres in het adresveld van de webbrowser (bijv. 
Chrome, Firefox, Edge) in. 
“SolvisRemote web-app”: Hier kunt u de besturing op 
afstand van de regelaar via een browser in- of uitschake-
len. 
“Netwerkinstelling resetten”: Alle netwerkparameters 
worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen en de rege-
laar wordt automatisch opnieuw gestart. 
  

 
De volgende aanwijzingen in acht nemen. 
• De regelaar kan via de remotefunctie ook via het 

internet worden bereikt. Een video voor de instel-
ling is op YouTube te vinden. 

• Bij het laden van de fabrieksinstellingen wordt de 
remotefunctie uitgeschakeld, de regelaar is dan 
niet bereikbaar. 

• De bediening op afstand via het SolvisPortal is, 
zodra deze is ingericht, ook na het resetten naar 
de fabrieksinstellingen mogelijk. 

• Een toegang tot de regelaar is alleen mogelijk als 
de meegeleverde SD-kaart geïnstalleerd is. 

  

 
Afb. 13: Inhoud van de meegeleverde SD-kaart 
  

6.5.8 Portaal 
Portaal activeren / deactiveren 
1. Open het menu “OVERIGE”. 
2. Ga met de navigatieknop omlaag tot u 2 pagina's ver-

der bent. 

3. Selecteer “Portaal”. 
4. Als er een verbinding is, dan kan deze met “Uit” achter 

“Geg.overdracht SolvisPortal” worden gedeactiveerd. 
  

 

 

 

 

  

• “Gegevensoverdracht” “Uit”: De gegevensoverdracht is 
gedeactiveerd. 

• “SC-3 met SolvisPortal” “verbinden”: Om de regelaar 
met een bestaand account in het SolvisPortal te verbin-
den, wordt met deze functie de benodigde paring-code 
aangemaakt. 

• “SC-3 voor servicetechnicus” “vrijgeven”: Paringcode 
voor de vrijgave wordt aangemaakt. 

• “Koppeling met het portaal” “verwijderen”: De koppe-
ling met het account kan hier worden gewist; een bedie-
ning op afstand is nu niet meer mogelijk. 

  

SC-3 met SolvisPortal verbinden 

 

 

 

 

  

 
Voor de instellen van een verbinding met het por-
taal zie Bediening SolvisPortal (BAL-SPT-SC-3). 

  

6.5.9 Laadpomp 

 
Deze waarden niet wijzigen, a.u.b. 

  

Instelwaarden uitlezen 
De instelwaarden van de laadpomp voor de warmte-
pomp als volgt uitlezen: 
1. In het menu Installateur naar het menu “OVERIG” 

gaan. 
2. “Laadpomp” selecteren. 
  

 

 

 

 

  

3. De waarden aflezen. 
  



6  Instellingen 
 

40 BAL-LEA-I-NL · Technische wijzigingen voorbehouden · 31653-3  SOLVIS 

 

4. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 
  

 

 

 

 

  

• “Huidige doelwaarde”: Door de regelaar berekende 
benodigde streeftemperatuur voor de warmtepomp-
aanvoer (streefwaarde). 

• “Warmtepomp-aanvoer”: Weergave van de aanvoer-
temperatuur van de warmtepomp in [°C] (actuele waar-
de). 

• “Volumestroom”: Flow verwarmingskringloop warmte-
pomp in [l/min]. Weergave pas vanaf waarden > 4,5 
l/min. Bij waarden rond 20 l/min lijkt de warmtepomp te 
groot te zijn. 

• “Naloop”: Als de warmtepomp wordt uitgeschakeld 
(streeftemperatuur bereikt), draait de laadpomp nog 60 
s door (fabrieksinstelling) om de door de warmtepomp 
gegenereerde hoeveelheid warmte af te voeren. 

  

5. De waarden aflezen. 
  

 

 

 

 

  

Het betreft hier een veiligheidsparameter van de warmte-
pompregeling: 
• “maximale WP retourtemperatuur“ in [°C]: Bij over-

schrijding wordt de warmtepomp uitgeschakeld. 
  

6.5.10 Ketel voor vaste brandstof  
optionele speciale functie 

Deze functie wordt toegelicht in het hoofdstuk hoofd-
stuk „Configuratie van de speciale functie vastebrandstof-
ketel“, pag. 13. 
  

6.6 Ingangen 
Bij de ingangen wordt principieel onderscheid gemaakt 
tussen temperatuur- (ingangen S1 tot S16) en flowsenso-
ren (ingangen S17 en S18). Verder zijn er twee digitale en 
drie analoge ingangen. 
  

 
De omschrijving van de afzonderlijke in- en uitgan-
gen is afhankelijk van het geselecteerde systeem, 
zie Montagehandleiding (MAL-BEN) c.q. aan-
sluitschema’s en installatieschema's (ALS-MAX-7). 

  

6.6.1 Temperatuur- en flowsensoren 
Ingangsmenu oproepen 
Hieronder worden de instelmogelijkheden nader toege-
licht: 
1. Naar het „INSTALLATEUR MENU“ omschakelen. 
2. Menu-onderdeel „Ingang“ selecteren. 
3. Ingang selecteren. 
  

Temperatuursensoren 
In deze paragraaf worden, aan de hand van het voorbeeld 
van ingang S1, de instelmogelijkheden van de tempera-
tuursensoren beschreven: 
  

 

 

 

 

  

• “Actuele meetwaarde”: Weergave van de actuele sen-
sorwaarde. 

• “Sensortype”: Weergave van het type sensor. De types 
“Auto”, “PT1000” of “KTY” kunnen worden ingesteld. In 
de positie “AUTO” wordt het sensortype automatisch 
herkend. 

• “Sensorcorrectie”: Hier kan de sensor worden gekali-
breerd, bij v. als door te hoge kabelweerstanden syste-
matische fouten optreden. 

  

Flowmeter 
In deze paragraaf worden, aan de hand van het voorbeeld 
van ingang S17, de instelmogelijkheden van de flowmeters 
beschreven: 
  

 

 

 

 

  

• „Resolutie FLM“: Wordt een flowmeter aangesloten, dan 
dient op deze plaats de sensor te worden geconfigu-
reerd. Invoer in [P/l], pulsen per liter. 

• „Actuele meetwaarde“: Weergave van de actuele sen-
sorwaarde in liter per uur. 

  

6.6.2  Digitale / analoge ingangen 
Digitale of analoge ingangen oproepen 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. Menupunt “Ingang” selecteren. 
3. Menupunt “Digitale ingangen” of “Analoge ingangen” 

selecteren. 
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6.7 Uitgangen 

 
De omschrijving van de afzonderlijke in- en uitgan-
gen is afhankelijk van het geselecteerde systeem, 
zie Montagehandleiding (MAL-BEN) c.q. aan-
sluitschema’s en installatieschema's (ALS-MAX-7). 

  

Uitgangsmenu openen 
Hieronder worden de instellingsmogelijkheden nader 
toegelicht: 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. Menupunt “Uitgang” selecteren. 
3. De uitgang selecteren. 
  

Schakeluitgang (A1 - A14) 
In deze paragraaf worden, aan de hand van het voorbeeld 
van uitgang A3 (groepspomp 1), de instellingsmogelijkhe-
den van de schakeluitgangen beschreven: 
  

 

 

 

 

  

• “Type”: Deze benaming duidt op het type uitgang (bijv. 
“Analoog”, “PWM”), in het geval van schakeluitgangen 
in “Relais”. 

• “Status”: dient altijd in de stand “Auto” (automatische 
modus) te staan. Voor het testen van de uitgang kan de-
ze met de hand in- (“Aan”) of uitgeschakeld (“Uit”) wor-
den. 

• “Vertraging”: tijd waarmee de inschakeling van de pomp 
wordt vertraagd. 

• “Naloop”: tijd waarmee de uitschakeling van de pomp 
wordt vertraagd. 

  

Analoge uitgang 
In deze paragraaf worden, aan de hand van het voorbeeld 
van uitgang O-1 (brandermodulatie), de instellingsmoge-
lijkheden van de analoge uitgangen beschreven: 
  

 

 

 

 

  

• “Type”: moet altijd op “Analoog” (0 - 10 V-signaal) staan. 
Bovendien bestaat de mogelijkheid om over te schakelen 
naar “PWM” (toerentalsignaal, moet bij zonnecircuit-
pomp 1 en 2 alsmede WW-pomp en laadpomp zijn inge-
steld). 

• “Status”: dient altijd in de stand “Auto” (automatische 
modus) te staan. Voor het testen kan de uitgang met de 
hand in- (“Aan”) of uitgeschakeld (“Uit”) worden 

• “Actuele aansturing” of “Ingestelde waarde hand”: In 
de automatische modus worden de actuele spannings-
/procentuele waarde weergegeven. In de handmatige 
modus kan hier een spannings-/procentuele waarde 
worden ingesteld. 

• “Actuele temperatuur”: weergave van de actuele inge-
stelde temperatuur. 

  

 

 

 

 

  

• “Stop aansturing”: Spanningssignaal, als er geen vraag 
bestaat. 

• “Min. aansturing”, “Max. aansturing”: hier kan het inge-
voerde spanningssignaal naar boven resp. naar beneden 
worden begrensd. 

• “Soort aansturing”: “normaal” of “invers” (omgekeerd 
signaal). 

  

6.8 Meldingen 
6.8.1 Soorten meldingen 
Er worden drie soorten meldingen weergegeven: 
• Statusmeldingen: er is geen actuele storing/fout, maar 

de regelaar attendeert op een speciale programma-
afloop.  

• Waarschuwingsmeldingen: er is geen actuele sto-
ring/fout, maar de regelaar heeft herkent dat er een on-
gunstige bedrijfsstatus heerst en start eventueel desbe-
treffende tegenmaatregelen. Er hoeft verder niet te 
worden ingegrepen. Zodra de gewenste status weer tot 
stand is gebracht, gaat de waarschuwingsmelding uit. 

• Storingsmeldingen: er is een storing/fout opgetreden, 
welke verholpen dient te worden, opdat de installatie 
weer correct functioneert. 

  

Indien er actieve meldingen bestaan, dan knippert in het 
hoofdbeeldscherm van de specialist (menu „Verwarming“) 
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in plaats van de tijd / datum een desbetreffend symbool 
(waarschuwingsdriehoek in een cirkel). Door aantippen 
kunnen nog actieve meldingen opnieuw worden weerge-
geven. 
  

In het menu „Installatiestatus“ van de bedieningsmodus 
Installateur worden uitgevallen sensoren door desbetref-
fende symbolen „==] [==“ (kabelbreuk) resp. „==x==“ 
(kortsluiting) weergegeven. 
  

 
Meldingen waarbij een waarschuwingssignaal te 
horen is, schakelen tegelijkertijd een potentiaalvrije 
alarmuitgang „ALARM“ van de M&R-groep in. 

  

Menu “Meldingen” oproepen 
Hieronder worden de instellingsmogelijkheden nader 
toegelicht: 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. Menupunt “Melding” selecteren. 
3. Betreffende melding selecteren. 
  

 

 

 

 

  

6.8.2 Statusmeldingen 
„Vloerdroging“, „Vorstbeveiliging“ of „Onderhoud“. Bij de 
melding „Onderhoud“ wordt bijvoorbeeld weergegeven: 
  

• „Brandervermogen“: Weergave van het actuele bran-
dervermogen resp. „Uit“, indien de functie niet actief is. 

• „Restloop“: Weergave restlooptijd van de brander in 
seconden resp. „0 s“, indien de brander niet actief is. 

  

6.8.3 Waarschuwingsmeldingen 
In deze paragraaf worden, aan de hand van het voorbeeld 
van de melding „Te hoge temp. voorraadvat“, de weerga-
ve- en instelmogelijkheden van de waarschuwingsmeldin-
gen beschreven: 
  

 

 

 

 

  

• „Aantal meldingen“: Aantal reeds opgetreden meldin-
gen. 

• „Waarschuwingsgeluid“: Hier kan worden ingesteld of 
bij optreden van de melding tevens een akoestisch sig-
naal dient te weerklinken. 

• „Max. voorraadvattemp. S1“: Indien aan S1 95 °C wordt 
overschreden, dan worden alle warmtegeneratoren (ke-
tels, laadpompen, elektrische bijverwarming enz.) uitge-
schakeld en wordt de waarschuwing "Te hoge tempera-
tuur" weergegeven. Dit betreft geen normale toestand, 
maar een verkeerde werking. Deze omstandigheid dient 
naar mogelijkheid nooit op te treden. 

• „Hysterese“: De melding valt weg (en de warmtegenera-
toren kunnen zich weer inschakelen), zodra de tempera-
tuur aan het voorraadvat onder 95 °C - 3 K = 92 °C daalt. 

  

In een ander venster worden de opgetreden meldingen in 
een lijst weergegeven. 
  

 

 

 

 

  

6.8.4 Storingsmeldingen 
In deze paragraaf worden, aan de hand van de melding 
“Warmtegenerator”, de weergave- en instellingsmogelijk-
heden van de storingsmeldingen beschreven: 
  

 

 

 

 

  

• „Aantal storingen“: Aantal reeds opgetreden storingen. 
• „Waarschuwingsgeluid“: Hier kan worden ingesteld of 

bij optreden van de melding tevens een akoestisch sig-
naal dient te weerklinken. 

• „Storing ontgrendelen“: Teneinde de installatie na het 
verhelpen van een storing weer in bedrijf te stellen moet 
deze button worden bediend. 

  

In een ander venster worden de opgetreden storingen in 
een lijst weergegeven. 
  

 

 

 

 

  

Hier toegelicht voor gasbrander BR-SX-LN-3: 
• “Datum”: Datum van voorkomen (DD.MM.JJ). 
• “Code”: Nummer van de storing. 



 6  Instellingen 
 

SOLVIS  BAL-LEA-I-NL · Technische wijzigingen voorbehouden · 31653-3 43 
 

• “Br. On.”: Branderaanvraag in procent van het vermogen 
op het tijdstip van de branderstoring. 

• “Ionis.”: Ionisatiestroom op het tijdstip van de brander-
storing. 

• “eSTB”: Temperatuur op de elektronische veiligheids-
temperatuurbegrenzer bij het optreden van de brander-
storing. 

• “Vent.”: Ventilatorvermogen in procent bij het optreden 
van de branderstoring. 

  

6.9 Gegevens 
Menu gegevens oproepen 
1. Naar het „INSTALLATEUR MENU“ omschakelen. 
2. Menu-onderdeel "Gegevens" selecteren. 
3. Menupunten naar behoefte selecteren. 
4. Met de navigatieknop naar de volgende pagina gaan. 
  

 

 

 

 

  

• “Instellingen opslaan”: alle gewijzigde instellingen wor-
den op de geheugenkaart weggeschreven. Na iedere wij-
ziging de instellingen vóór het verlaten van de installatie 
a.u.b. opslaan. 

• “Instellingen laden”: de tevoren op de geheugenkaart 
weggeschreven gegevens worden weer ingelezen. Toe-
passing: bij gelijke softwareversie, bijv. na reparaties. 

• “Fabr.instellingen laden”: overschrijven van de eigen 
gegevens met de fabrieksinstellingen (daardoor wordt 
de initialisering opnieuw gestart). Toepassing: altijd na 
een actualisering van het besturingssysteem. 

• “Programma bijwerken”: Actualisering van het bestu-
ringssysteem met een op de geheugenkaart opgeslagen 
actuelere softwareversie. Bij een bestaande internetver-
binding kan een nieuwe versie ook op de Solvis-server 
worden gedownload. 

  

5. Menupunten naar behoefte selecteren. 
  

 

 

 

 

  

• „Tellerstanden laden“: Na de vervanging van een rege-
ling kunnen hier de op de "oude" geheugenkaart opge-
slagen tellerstanden worden geladen. 

• „Tellerstanden resetten“: Alle tellerstanden worden op 
nul gezet en vervolgens op de geheugenkaart opgesla-
gen. 

• „Meldingen resetten“: Het aantal opgetreden meldin-
gen worden op nul gezet. Dit betekent dat het fouten-
protocol wordt gewist. 

  

6.10 Warmtegenerator 
/warmtepomp 

Afhankelijk van de installatie worden hier de bedrijfswaar-
den van de warmtepomp en de brander (alleen hybrid-
systemen) weergegeven. 
  

6.10.1 Warmtepomp 
Hier worden de bedrijfswaarden van de warmtepomp 
weergegeven. 
  

Beeldscherm 1: 
• “Status“ (“Aan” of “Uit”) 
• “Vermogen” in [kW] 
• “Laadpompbesturing” in [%] 
• “Aanvoertemperatuur” in [°C]. 
  

Beeldscherm 2: 
• “Flow warmtepomp” in [°C] 
• “Retour warmtepomp” in [°C] 
• “Heet gas” in [°C] 
• “Volumestroom” in [l/min]. 
  

Beeldscherm 3: 
• “Lagedruk” in [bar] 
• “Hogedruk” in [bar] 
• “Compressor snelheid” in [omw/min] 
• “Ventilatorsnelheid” in [omw/min]. 
  

Beeldscherm 4: 
• “Ventilatorsnelheid” in [1/min] 
• “Coëfficiënt van prestaties” in [-] 
• “Openingsgraad expansieventiel” in [°] 
• “Verdamperuitlaattemperatuur” in [°C] 
  

6.10.2 Brander 
alleen Hybrid-gas 

Hier worden de bedrijfswaarden van de brander weerge-
geven. 
  

Beeldscherm 1: 
• “Status“ (“Aan” of “Uit”) 
• “Vermogen” in [kW] 
• “Ventilator toerental” in [omw/min] 
• “Temperat. eSTB” in [°C]. 
  

Beeldscherm 2: 
• “Ionisatie” in [µA] 
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• “Programmastap” in [-] 
• “Brander looptijd” in [h] 
• “Starts brander” in [-]. 
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7 Verhelpen van storingen 

7.1 Status- en waarschuwingsmeldingen 
Er heerst een ongunstige bedrijfsstatus, tegenmaatregelen 
worden automatisch ondernomen. Normaliter zijn er geen 
verdere ingrepen noodzakelijk. Zodra de gewenste status 
weer tot stand is gebracht, gaat de status- of waarschu-
wingsmelding uit. Pas bij meervoudig optreden binnen een 
bepaalde periode moet worden ingegrepen en de melding 
worden gereset. Meldingen, welke niet worden gereset, 
worden met een knipperende waarschuwingsdriehoek in 
een grijs gemarkeerde cirkel weergegeven. 
  

Sensorcheck 
Afhankelijk van de initialisatie worden de voor de goede 
werking benodigde sensoren bewaakt. Indien er een sen-
sor ontbreekt of er een kortsluiting wordt gesignaleerd, 
dan verschijnt er een melding. Al naar gelang van de uitge-
vallen sensor worden er benevens de melding adequate 
maatregelen in werking gesteld. 
In het menu „Installatiestatus“ van de bedieningsmodus 
Installateur worden uitgevallen sensoren door desbetref-
fende symbolen „==] [==“ (kabelbreuk) resp. „==x==“ 
(kortsluiting) weergegeven. 
  

7.1.1 Algemeen 
Meldingen voor alle installaties met SC-3 
Melding Betekenis Gevolgen / Maatregelen 

„Overtemperatuur 
voorraadboiler“ 

De voeler "WW-buffertemp. (S1)" bovenin de voorraadboiler heeft 
een temperatuur hoger dan 95 °C. 

Zonnecircuitpomp en warmtegenerator worden uitge-
schakeld; zij kunnen pas vanaf een voorraadboilertem-
peratuur lager dan 92 °C weer opstarten. 

„Delta-T zonnec.“ 

Controle werking zonnecircuit: Bij lopende zonnecircuitpomp is de 
collectorvoeler langer dan 30 min. 60 K warmer dan „voorraadboiler-
referentie“. D. w.z., de zonnesysteem-warmtewisselaar neemt nauwe-
lijks warmte af. Treedt deze melding meerdere malen achter elkaar 
op, dan is eventueel het zonnecircuit defect. 

De melding wordt weergegeven en er weerklinkt een 
akoestisch signaal. Daalt het temperatuurverschil tot 
onder de 60 K, dan wordt de melding gereset. 

„Zonnebuffer vol“ De maximale temperaturen bovenin de voorraadboiler (S1, fabrieksin-
stelling 90 °C) of onderin (S3, 90 °C) zijn overschreden. 

Zonnecircuitpomp wordt uitgeschakeld, pas vanaf een 
voorraadboilertemperatuur lager dan 87 °C (aan S1) of 
87 °C (aan S3) kan de pomp weer opstarten. 
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7.1.2 Extra meldingen 
Statusmeldingen en waarschuwingen SolvisLea en Solvislea Eco 
Melding Betekenis Gevolgen / maatregelen 

Vorstbeveiliging Warmtepompen-aanvoertemperatuur < 5 °C of buitentemperatuur < 7 
°C (bij ontbrekende WP-communicatie) 

De laadpomp wordt aangestuurd en garandeert dat de 
warmtepomp niet bevriest / controleren of de warmte-
pomp bedrijfsklaar is 

Onderbreking van de 
communicatie 

De modbus-communicatie tussen de warmtepomp en de SC-3 is 
onderbroken 

De warmtepomp kan niet meer worden uitgelezen en 
aangestuurd / stroomtoevoer van de warmtepomp 
controleren 

10002 
Compressorbeveili-
ging plakt 

Compressorbeveiliging plakt Relais K2 controleren (alleen 11+14 kW) 

10003 
Lagedruk De bewaking voor minimale lagedruk is geactiveerd 

Koelmiddel ontsnapt; expansieklep gaat niet open; 
ventilator draait niet / verdamper controleren op ver-
ontreiniging/sneeuw en evt. verwijderen 

10004 
Hogedruk De hogedrukbewaker is geschakeld 

Volumestroom te laag of temperatuur te hoog ingesteld. 
Ruimtetemperatuur, stooklijn en warmwatertempera-
tuur controleren en evt. verlagen. 

10015 
Bewaking vorstbe-
veiliging ontdooiing 

De bewaking vorstbeveiliging tijdens ontdooiing is geactiveerd Vorstbeveiligingstemperatuur < 10 °C of volumestroom 
< 10 l/min (Lea 8 kW), < 15 l/min (Lea 11/14 kW) 

10027 
Geen vermogen 

Hogedruk stijgt niet significant boven lagedruk na aanloop van de 
compressor en een wachttijd 

Zekering van de warmtepompaansluiting is in werking 
getreden / zekering activeren 

10028 
Oververhitting 
koelmiddel 

Oververhitting van het koelmiddel bij de verdamperuitlaat of bij de 
compressorinlaat te lang onder de toegestane grenswaarde Expansieklep werkt niet correct, controleren 

10029 
Te weinig koelmiddel 

Onverwacht hoge afwijking van de openingsgraad van de expansieklep 
van de voorbesturingskarakteristiek 

Lekkage van koelmiddel; expansieklep werkt nicht 
correct, controleren 

30009 - 30044 
Sensor defect Sensorwaarde buiten het toelaatbare waardebereik Sensor defect, controleren, evt. vervangen 

30055 
Communicatiefout: 
Gateway 

Communicatie tussen de warmtepomp en de SC-3 kon niet tot stand 
worden gebracht 

Zodra deze foutmelding naar de SC-3 wordt gestuurd, 
wordt de verbinding hersteld 
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7.2 Storingsmeldingen 
De installatie is buiten werking gesteld; voor het opnieuw 
starten dient een fout te worden verholpen en de sto-
ringsmelding te worden gereset. 
  

7.2.1 Algemeen 
Meldingen SolvisMax/SolvisBen 
Melding Betekenis Gevolgen Verhelpen 

“Branderstoring”* De warmtegenerator is door de brander-
automaat uitgeschakeld. 

De melding wordt weergegeven en er 
weerklinkt een akoestisch signaal. Ook 
worden storingscodes van de branderau-
tomaat uitgegeven (zie hoofdstuk 
“Foutcodes gasbrander”, pag. 48). 

Hybrid-gas en Hybrid-olie: Ontgrendel 
de melding. 

“STB1”/ “STB2”** De veiligheidstemperatuurbegrenzer is 
geactiveerd. 

De warmtegenerator wordt uitgescha-
keld. 

Laten afkoelen en veiligheidstempera-
tuurbegrenzer resetten. 

“Zonnec.druk” 
Druk in het zonnecircuit < 1 bar, controle 
bij het inschakelen en 's ochtends om 
5 uur. 

Zonnecircuitpomp schakelt uit en er 
weerklinkt een akoestisch signaal. 

Na het oplossen van de oorzaak de 
storing ontgrendelen. 

“Condensaat” 

Alleen SolvisMax Hybrid-gas/-olie 
optioneel en SolvisBen Hybrid-gas/-olie 
:  
Waarschuwingscontact condensaatpomp 
geactiveerd 

Condensaatafvoer verstoord, brander-
bedrijf wordt verminderd. 

Condensaatafvoer controleren. Om het 
verminderde branderbedrijf tijdelijk te 
onderbreken, zie hfdst. “Deactiveren 
van verminderd verwarmingsbedrijf”, 
pag. 49. 

* Wordt niet weergegeven bij door de klant ter beschikking gestelde ketels. 
** Alleen bij SolvisMax Hybrid-olie / SolvisBen Hybrid-olie of in Zwitserland ook bij SolvisMax Hybrid-gas / SolvisBen Hybrid-gas. 
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7.2.2 Foutcodes gasbrander 

alleen Hybrid-gas 

 
  

Foutcodes brander SX-LN-3 
Code Betekenis Code Betekenis 

001 Uitschakeling wegens te hoge temperatuur 129 Uitschakeling wegens te hoge temperat. met vergrendeling 

004 Geen vlam 132 Geen vlam met vergrendeling 

005 Vlamuitval 133 Vlamuitval met vergrendeling 

012 Sensor defect 139 Voortijdige vlamvorming 

024 Ventilatortoerental niet bereikt 152 Ventilatortoerental niet bereikt 

032 Netspanning niet toelaatbaar 154 Ventilatortoerental onplausibel 

038 Actualiseringsfout 158 Parameter ongeldig 

050 Brander chipkaart activeren 159 Parameter ongeldig 

051 Brander chipkaart wordt geactiveerd 162 Chipkaart niet leesbaar 

089 Apparatuurfout 163 Chipkaart ontbreekt 

090 Communicatie onderbroken 164 Chipkaart niet leesbaar 

095 Programmeermodus 165 Chipkaart niet compatibel 

096 Resetoverschrijding 167 Chipkaart kan niet worden geactiveerd 

099 Interne fout 198 Relais defect 

227 Interne fout  255 Geen verbinding SC-3 – FA 
 
  

7.2.3 Extra meldingen 
Meldingen SolvisLea en SolvisLea Eco 
Melding Betekenis Gevolgen / maatregelen 

50002 
Actor defect: Relais 
blijft hangen 

Herhaaldelijke verschijning van het meldingsnummer X- 0002 heeft 
geleid tot vergrendeling van de warmtepomp Oorzaak verhelpen en systeem resetten 

50003 
Bewaking: Lagedruk 

Herhaaldelijke verschijning van het meldingsnummer X-0003 heeft 
geleid tot vergrendeling van de warmtepomp Oorzaak verhelpen en systeem resetten 

50004 
Bewaking: Hogedruk 

Herhaaldelijke verschijning van het meldingsnummer X- 0004 heeft 
geleid tot vergrendeling van de warmtepomp Oorzaak verhelpen en systeem resetten 

50006 
Bewaking: Gemid-
delde druk 

Herhaaldelijke verschijning van het meldingsnummer X-0006 heeft 
geleid tot vergrendeling van de warmtepomp Oorzaak verhelpen en systeem resetten 

50013 
Bewaking: min. 
lagedruk 

Herhaaldelijke verschijning van het meldingsnummer X- 0013 heeft 
geleid tot vergrendeling van de warmtepomp Oorzaak verhelpen en systeem resetten 

50015 
Bewaking vorstbe-
veiliging ontdooiing 

Herhaaldelijke verschijning van het meldingsnummer X- 0015 heeft 
geleid tot vergrendeling van de warmtepomp Oorzaak verhelpen en systeem resetten 

50026 
Sensor defect: 
Lagedruksensor 

Sensorwaarde van de lagedruksensor buiten het toelaatbare waarde-
bereik 

Sensor, bekabeling en de bijbehorende aansluitstekkers 
controleren, bij defect vervangen 

50027 
Geen vermogen 

Herhaaldelijke verschijning van het meldingsnummer X-0027 heeft 
geleid tot vergrendeling van de warmtepomp Oorzaak verhelpen en systeem resetten 

50028 
Oververhitting 
koelmiddel 

Herhaaldelijke verschijning van het meldingsnummer X- 0028 heeft 
geleid tot vergrendeling van de warmtepomp Oorzaak verhelpen en systeem resetten 

50029 
Te weinig koelmiddel 

Herhaaldelijke verschijning van het meldingsnummer X- 0029 heeft 
geleid tot vergrendeling van de warmtepomp Oorzaak verhelpen en systeem resetten 

50034 
Min. volumestroom 

Herhaaldelijke verschijning van het meldingsnummer X- 0034 heeft 
geleid tot vergrendeling van de warmtepomp Oorzaak verhelpen en systeem resetten 

50047 
Bewaking: LD-
ontdooiing 

Herhaaldelijke verschijning van het meldingsnummer X- 0047 heeft 
geleid tot vergrendeling van de warmtepomp Oorzaak verhelpen en systeem resetten 

50048 
Bewaking: LD-koeling 

Herhaaldelijke verschijning van het meldingsnummer X- 0048 heeft 
geleid tot vergrendeling van de warmtepomp Oorzaak verhelpen en systeem resetten 
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7.3 Deactiveren van verminderd verwarmingsbedrijf 
alleen SolvisBen Hybrid-gas en Hybrid-olie 

Vermindering van branderbedrijf 
Wanneer de condensaatmelding wordt geactiveerd, kan 
worden aangenomen dat de condensaatpomp defect is en 
dat het condensaat niet kan worden weggepompt. Als de 
gas- of oliebrander normaal zou blijven werken, zou er 
binnen een korte tijd een aanzienlijke lekkage van water 
zijn en dus schade aan de installatieplaats. 
Om dit te voorkomen, wordt de naverwarming door de 
brander extreem verminderd wanneer de condensaatmel-
ding wordt geactiveerd. Het opnieuw verwarmen van de 
warmwaterbuffer is beperkt tot de temperatuurbuffer Tmin 
en het opnieuw verwarmen van de verwarmer tot de 
vorstbeveiligingstemperatuur. 
Door de verlaagde temperaturen in de opslagtank en het 
bijbehorende comfortverlies bij het gebruik van warm 
water en verwarming, kan de fout zeer snel worden gede-
tecteerd. 
  

Verminderd branderbedrijf uitschakelen 
Opdat de klant, bijv. tijdens het weekend, in het geval 
van een foutmelding met verminderd branderbedrijf nog 

steeds kan verwarmen, kan de vermindering worden 
uitgeschakeld. Het resulterende condensaat moet ver-
volgens door de klant worden verzameld totdat de fout 
is hersteld. Voor het deactiveren als volgt te werk gaan: 
1. In het installateurmenu “Meldingen” selecteren. 
2. In het menu “Meldingen” de menurecord “Conden-

saat” selecteren. 
3. “Vermindering naverw.” op “Uit” instellen. 
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7.4 Fouten bij verwarming en warmwater 
Is/zijn het warmwater en/of de aanvoertemperatuur te 
koud, dan te allen tijde als eerste controleren of de tijd en 
de datum in de regeling correct zijn ingesteld. Vervolgens 
dient u de tijdprogramma's te controleren; eventueel be-
vindt zich het verwarmingscircuit, de drinkwaterverwar-
ming of de circulatie momenteel buiten de tijdvensters. 

 

  

Foutentabel 
Probleem Oorzaak Oplossing 

Ruimtetemperatuur te laag 

De regelaar is uitgeschakeld, of bevindt zich in de 
“Stand-by” of de nachtmodus. 

Instelling van ruimtebedieningselement en verwar-
mingscircuit controleren. 

Hoofd-/noodschakelaar van de verwarming inschake-
len. 

Lokale zekering voor de verwarming controleren. 

Storingsmelding „STORING BRANDER“ SolvisMax / SolvisBen Hybrid-gas / Hybrid-olie: Mel-
ding ontgrendelen. 

Radiatoren niet warm genoeg. Radiatorventiel verder opendraaien.** 

De ruimtetemperatuur kan niet met behulp van het 
radiatorventiel worden ingesteld. 

Gewenste ruimtetemperatuur in het tijdprogramma 
van de verwarmingsgroep verhogen*, zie hoofd-
stuk “Gewenste ruimte- en nachtmodustemperatuur 
wijzigen” (BAL-LEA-K). 

Eventueel de steilheid wijzigen*, zie tabel op volgende 
bladzijde. 

Eventueel de steilheid wijzigen*, zie tabel op volgende 
bladzijde. 

Warmwater-voorrang loopt of T.ww.GEW . te hoog. 
Wachten, totdat warmwatervoorrang is beëindigd. Stel 
evt. T.ww.GEW in, zie hoofdstuk “Warmwater-
temperatuur kiezen” (BAL-LEA-K). 

Lucht in de boiler. Boiler ontluchten. 

Ruimtetemperatuur te hoog 

Radiatoren te warm. Radiatorventiel verder dichtdraaien.** 

Alle ruimten zijn te sterk verwarmd of de referentie-
ruimte is te warm.** 

Gewenste ruimtetemperatuur in het tijdprogramma 
van de verwarmingsgroep verlagen*, zie hoofd-
stuk “Gewenste ruimte- en nachtmodustemperatuur 
wijzigen” (BAL-LEA-K). 

Eventueel de steilheid wijzigen*, zie tabel op volgende 
bladzijde. 

Indien nodig mengklep op “Auto” zetten, zie
hoofdstuk „Controle van de uitgangen“, pag. 18. 

De referentieruimte is continu te 
warm of te koud** Stooklijn foutief ingesteld. Er dient een andere stooklijn te worden ingesteld, zie 

tabel op volgende bladzijde. 

Warmwatertemperatuur te laag, 
hoewel de boiler warm is 

Gew. WW-temp. te laag ingesteld. Stel T.ww.GEW in, zie hoofdstuk “Warmwater-
temperatuur kiezen” (BAL-LEA-K). 

Thermostatische mengklep (TMK) vóór de warmwater-
groep foutief ingesteld. 

Controleer de instelling van de TMK. De thermostati-
sche mengklep is af fabriek op een uitlooptemperatuur 
van 63 °C vooraf ingesteld. Vanaf de linker aanslag 
ongeveer 1/3-omdraaiing naar rechts, zie hoofd-
stuk „Thermische mengklep instellen“, in de montage-
handleiding. 

Lucht in de boiler. Boiler ontluchten. 
* Na iedere nieuwe instelling van de systeemregeling moet enige tijd worden gewacht (één of meerdere dagen) alvorens nieuwe wijzigingen mogen 
worden aangebracht. Door fysieke factoren treden bij wijzigingen van de parameters in regelsystemen vaak schommelingen in de regelwaarde (ruimte-
temperatuur) op. Deze regelwaarde nadert, afhankelijk van de omstandigheden, min of meer snel een constante waarde. 
** Voor een optimale benutting van de energie adviseren wij uitdrukkelijk de verwarmingsinstallatie hydraulisch af te stellen. Eerst moeten alle radiator-
ventielen volledig worden geopend. In de ruimte met de temperatuursensor (ruimtebedieningselement) moeten de radiatorventielen altijd volledig 
geopend blijven. Indien alle ruimten in gelijke mate te warm of te koud zijn, dient de stooklijn op de systeemregeling dienovereenkomstig te worden 
gewijzigd. Heerst daarentegen in de referentieruimte de correcte temperatuur, terwijl andere ruimten te warm zijn, dan dienen aldaar de radiatorventie-
len verder te worden dichtgedraaid. Is het in één van de ruimten ondanks volledig opengedraaide radiatorventielen te koud, dan wordt geadviseerd om 
het ruimtebedieningselement naar deze ruimte te verplaatsen (nieuwe referentieruimte). 
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Justeren van de stooklijn 
In de afbeelding „Stooklijnen bij diverse gewenste ruim-
tetemperaturen“ zijn de stooklijnen van de SolvisControl 
weergegeven. 
  

Voorbeeld: 
De ruimtetemperatuur is op 20 °C ingesteld, de steilheid 
op 1,0. De aanvoertemperatuur wordt dan bij een buiten-
temperatuur van 10 °C op 32 °C geregeld, bij een buiten-
temperatuur van -10 °C op 48 °C. 

De nauwkeurige instelling van de stooklijn kan met behulp 
van de regels in de tabel worden uitgevoerd. Teniende 
energie te besparen dienen correcties uitsluitend in kleine 
stappen te worden uitgevoerd. 
  

 
Bij alle correcties is tijd benodigd om deze in wer-
king te laten treden. Derhalve dient u minimaal één 
dag te wachten alvorens verdere aanpassingen uit 
te voeren. 

  

 
Afb. 14: Stooklijnen bij diverse gewenste ruimtetemperaturen 
St Steilheid van de stooklijn 
tB Buitentemperatuur [°C] 
tR Ingestelde ruimtetemperatuur [°C] 
tAV Ingestelde aanvoertemperatuur [°C] 
Stooklijn bij ingestelde ruimtetemperatuur 
––––––––– 20 °C 
--------------- 21 °C 
.................. 22 °C 

  

Correctie van de stooklijn 
Probleem Oplossing 

Alle ruimten zijn bij iedere buitentemperatuur te 
sterk verwarmd.* 

Gewenste ruimtetemperatuur verlagen, zie hoofdstuk “Gewenste ruimte- en nachtbedrijf-
stemperatuur wijzigen” (BAL-LEA-K). 

De ruimtetemperatuur is bij iedere buitentempera-
tuur te laag.* Gewenste ruimtetemperatuur verhogen. 

De ruimtetemperatuur is tijdens de wintermaanden 
te laag, tijdens de overgangsperiode echter voldoen-
de. 

“Steilheid” verhogen, zie hoofdstuk “Instellen van de stooklijn” (BAL-LEA-K). 

De ruimtetemperatuur is tijdens de wintermaanden 
voldoende, tijdens de overgangsperiode echter te 
laag. 

Gewenste ruimtetemperatuur in het verwarmingstijdenprogramma verhogen en “Steilheid” 
verlagen.** 

De ruimtetemperatuur is tijdens de wintermaanden 
voldoende, tijdens de overgangsperiode echter te 
hoog 

Gewenste ruimtetemperatuur in het verwarmingstijdenprogramma verlagen en “Steilheid” 
verhogen.** 

De ruimtetemperatuur is tijdens de wintermaanden 
te hoog, tijdens de overgangsperiode echter vol-
doende. 

“Steilheid” verlagen. 

* Eerst moeten alle radiatorventielen volledig worden geopend. Voer dan aanpassingen aan de ruimtetemperatuur via de instelling van de stooklijn uit. 
Alleen als de temperatuur in één of meerdere ruimten voldoende is, de andere ruimten echter te warm zijn, moeten de radiatorventielen in deze ruimten 
weer worden gesloten. Indien het in een ruimte te koud wordt, dienen de radiatorventielen in deze ruimte te worden opengedraaid alvorens de stooklijn 
weer te wijzigen. 
** De gewenste ruimtetemperatuur dient zodanig te worden ingesteld dat het temperatuurverschil wordt gecompenseerd. Vervolgens kunt u de steilheid 
met 0,05 per 2 C graden temperatuurverschil in de tegenrichting wijzigen. Voorbeeld: De ruimtetemperatuur is tijdens de overgangsperiode ca. 4  graden 
te laag, tijdens de wintermaanden echter voldoende. De gewenste ruimtetemperatuur in de verwarmingstijdprogramma's moet vervolgens met deze 
waarde worden verhoogd en de steilheid met 0,1 worden verlaagd. 
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8 Onderhoud 

8.1 Onderhoudsinterval 
Om de aanspraak op garantie te behouden dienen jaarlijks 
onderhouds- en reinigingswerkzaamheden uitgevoerd te 
worden. 
  

 
De vereiste onderhoudswerkzaamheden worden in 
de montage-instructies van het desbetreffende 
Solvis-systeem beschreven. 

  

8.2 In- en uitschakelen van de 
warmtegenerator voor het on-
derhoud 

alleen SolvisBen Hybrid-gas en Hybrid-olie 

 
Als de schoorsteenveger metingen wenst uit te 
voeren, kan de brander met behulp van de schoor-
steenveegfunctie in bedrijf worden gesteld, zie
hoofdstuk “Schoorsteenveger”, in de gebruiksaan-
wijzing voor exploitanten van installaties (BAL-LEA-
K). 

  

De brander starten 
1. Naar het “INSTALLATEURMENU” omschakelen. 
2. Menu-item “Verwarming” selecteren. 
3. “Onderhoudsfunctie” selecteren. 
  

 

 

 

 

  

* Afhankelijk van het toegepaste systeem zijn andere me-
nupunten mogelijk. 
  

4. “Min. brandervermogen” starten: De gasbrander start 
op minimaal vermogen, de oliebrander start beide 
brandertrappen en schakelt na 60 s de 2e trap uit. 
Tekst op button verandert in “Stop”. 

5. “Max. brandervermogen” starten: brander start met 
max. vermogen. Tekst op button verandert in “Stop”. 

6. “Looptijd”: voor het starten de looptijd van de brander 
instellen. 

7. Om het brandervermogen te veranderen op “Start” 
drukken en om uit te schakelen op “Stop” drukken. 
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8.3 In- en uitschakelen van de 
pompen en mengmotoren 

Met behulp van de servicemenu’s kan met de pompen en 
mengkleppen proefgedraaid en kunnen de temperatuur-
sensoren en flowmeters gecontroleerd worden. 
  

De functie van de servicebeeldschermen is: 
• inschakelen van de desbetreffende componenten van 

het geselecteerde gebied 
• weergeven van sensorwaarden (temperatuur, debiet 

(flow), druk) 
• aanvullende informatie, zoals het weergeven van het 

actuele vermogen. 
  

8.3.1 Servicemenu verwarming 
Verwarmingsgroep(en) controleren 
1. In het installateursmenu “Verwarming” selecteren. 
2. “Service” selecteren. 
  

 

 

 

 

  

* Afhankelijk van het toegepaste systeem zijn andere me-
nupunten mogelijk. 
  

3. Sensorwaarden uitlezen 
Onderstaande temperaturen worden aangegeven: 
– “Boiler bovenin” (S1) 
– “V.buf. boven”, verwarmingsbuffer boven (S4) 
– “Verwarmingsbuffer onder”, V.buf. onder (S9) 
– “Boilerrefer.”, boilerreferentie (S3) 
– “Aanvoer VC 1”, aanvoerleiding verwarmingsgroep 1 
(S12) 
– “Aanvoer VC 2”, aanvoerleiding verwarmingsgroep 2 
(S13, indien geïnitialiseerd)  
– “Aanvoer VC 3”, aanvoerleiding verwarmingsgroep 3 
(S16, indien geïnitialiseerd) 
– “Buitentemperatuur” (S10) 
  

4. Voor het controleren van de pompen “Aan” naast “Alle 
pompen verwarmingsgroep” selecteren en luisteren of 
de pompen starten. 

5. Voor het controleren van de mengers ook “Uit” naast 
“Mengers verwarmingsgroep” selecteren en kijken of 
de aangesloten mengers openen. Wanneer dit niet 
goed werkt, de aansluitingen 8 en 9 c.q. 10 en 11 op de 
stekkers A 8/9 c.q. A 10/11 vervangen. 

  

 

 

 

 

  

6. Het menu met behulp van de Terug-toets sluiten. 
Alle uitgangen worden automatisch op “Auto” gezet. 
  

8.3.2 Servicemenu water 
Het warmwatercircuit controleren 
1. In het installateursmenu „Water“ selecteren. 
2. „Service“ selecteren. 
  

 

 

 

 

  

3. Sensorwaarden uitlezen 
Onderstaande temperaturen worden aangegeven: 
– “Voorraadvat boven” (S1) 
– “Boilerreferentie”, boilerreferentie (S3) 
– “Warm water” (S2) 
– “Koud water” (S15) 
– “Circulatie” (S11) 
en onderstaande waarden:  
– “Flow” (S18) in [l/min] 
– “Vermogen” in [kW]. 
4. Met de button naast “Warmwaterpomp WW” kan 

vooraf een toerental voor de warmwaterpomp (PWM) 
worden ingevoerd. 

5. Met de button naast “Circulatiepomp A1” kan de circu-
latiepomp handmatig worden geschakeld. 

  

 

 

 

 

  

6. Het menu met de Terug-toets sluiten. 
Alle uitgangen worden automatisch op „Auto“ gezet. 
  



8  Onderhoud 
 

54 BAL-LEA-I-NL · Technische wijzigingen voorbehouden · 31653-3  SOLVIS 

 

8.3.3 Servicemenu zonne-
energiesysteem 

Zonne-energiesysteem controleren 
1. In het installateursmenu „Zonne-energiesysteem“ 

selecteren. 
2. „Service“ selecteren. 
  

 

 

 

 

  

3. Sensorwaarden uitlezen 
Onderstaande temperaturen worden aangegeven: 
– “Voorraadvat boven” (S1) 
– “Boilerreferentie”, boilerreferentie (S3) 
– “Collector” (S8) 
– “prim. Zonne-AV”, primaire zonnecircuitaanvoer (S7) 
– “sec. Zonne-AV”, secundaire zonnecircuitaanvoer (S5) 
– “sec. Zonne-RT”, secundaire zonnecircuitretour (S6)  
en onderstaande waarden: 
– “Flow” (S17) in l/h 
– “Vermogen” in kW. 
4. Met de buttons naast “Primaire zonnecircuitpomp 

SP1” en “Secundaire zonnecircuitpomp SP2” kan een 
toerental voor de zonnecircuitpompen 1 en 2 (PWM) 
worden ingevoerd. 

  

 

 

 

 

  

5. Het menu met de Terug-toets sluiten. 
Alle uitgangen worden automatisch op „Auto“ gezet. 
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9 Bijlage 
Software-versies van de m&r-groep 
Softwarestand m&r-groep 

Versie Verschij-
ningsdatum Kenmerk/functie 

N3.0.0 06.2015 

• PWM-uitgangen voor zonnecircuit-, warmwater- en laadpomp 
• Seriële interface (RS232) voor SX-LN3 gasbrander 
• Uitgangen A1-14 als schakeluitgangen met relais uitgevoerd 
• Alarmuitgang als potentiaalvrije schakeluitgang uitgevoerd 

 
  

Software-versies van de SolvisControl 
Softwarestand SolvisControl 

Versie Verschij-
ningsdatum Kenmerk/functie 

MA3.0.xx 05.2020 

Zoals MA205 plus: 
• 5" kleurendisplay (800x480) 
• Geavanceerd installatieschema 
• Statusbalk met extra informatie 
• Geoptimaliseerde menu's voor betere leesbaarheid (bijv. reductie van afkortingen) 
• Geïntegreerde remotefunctie (WebApp) 
• Geschikt voor netwerk/internet (LAN RJ45, WLAN Ready*) 
• Modbus/TCP voor verbinding met GLT/SmartHome 
• SolvisPortal (bewaking en toegang op afstand) 
• Toets achteruit en toets hulp als sensorvelden in plaats van mechanische toetsen 
• Ondersteuning geheugenkaarten <2 GB (16 GB kaart bij de omvang van de levering) 
• Verbeteringen van de regelfuncties. 

* WLAN-module in de centrale regelaar geïntegreerd, functie wordt binnenkort met een update vrijgegeven 
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