
 
  

 
 

 

Bediening voor klanten 
SolvisMax/SolvisBen SC-3 

Voor de systemen: 

 

Wärme. Leben. Zukunft. 

 

• Gas, Olie 
• Gas-/Olie-Hybrid 

• Solo 
• WP 
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1 Informatie over deze instructies 
In deze bedieningsinstructies vindt u de noodzakelijke 
informatie voor de bediening en aanpassing van uw instal-
latie op de individuele wensen. 
Bewaart u deze bedieningsinstructies bij de installatie als 
naslagwerk op een later tijdstip. 
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. 
   

   
  

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. 

  

Bij vragen met betrekking tot de bediening verzoeken 

wij u contact op te nemen met uw installatiebedrijf.
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2 Aanwijzingen 

2.1 Veiligheidsaanwijzingen 

 
ATTENTIE 
Bedieningsinstructies in acht nemen 
Solvis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
schade of gevolgschade die door het niet in acht 
nemen van deze bedieningsinstructies ontstaat. 
• Vóór bediening van de installatie de bedienings-

instructies zorgvuldig doorlezen. 
• De veiligheidsinstructies in acht nemen. 

 
GEVAAR 
Handelwijze bij brandgevaar 
• Onmiddellijk de verwarming met de noodscha-

kelaar uitschakelen. 
• Brandstoftoevoer sluiten. 
• Geschikte brandblussers in gereedheid houden. 

 
ATTENTIE 
Klimaattechnische omgevingsvoorwaarden 
Storing van de verwarmingsinstallatie mogelijk. 
• Omgevingstemperaturen buiten het toelaatbare 

bereik van 5 °C tot +50 °C voorkomen. 
• Condensatie en overschrijden van de relatieve 

luchtvochtigheid van 75% in het jaargemiddelde 
(kortstondig 95%) voorkomen. 

 
ATTENTIE 
Op beschadigingen letten 
Beschadigingen van de regelaar, de bekabeling of 
van aangesloten pompen of kleppen kunnen tot 
schade resp. gevolgschade aan de installatie leiden. 
• Bij waarneembare beschadigingen aan installa-

tieonderdelen/apparatuur de installatie/het toe-
stel niet inbedrijfstellen. 

 
ATTENTIE 
Verontreinigingen vermijden 
• Water, olie, vet, oplosmiddelen, stof, vreemde 

voorwerpen, agressieve nevelsoorten en overige 
verontreinigingen dienen uit de buurt van de in-
stallatie en de apparatuur te worden gehouden. 

• Bij (bouw)werkzaamheden installatie en appara-
tuur met geschikte afdekkingsmaterialen tegen 
verontreinigingen beschermen.  

• De beschermfolie op de display pas voor het 
inbedrijfstellen verwijderen. 

 
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. 

  

2.2 Toepassing en gebruik 
Reglementair gebruik 
Dit systeem is uitsluitend bestemd voor verwarmingsdoel-
einden en voor de drinkwaterverwarming, eventueel met 
ondersteuning van zonnewarmte, zoals in dit document 
beschreven. 
Gebruik van deze installatie anders dan hiervoor vermeld, 
is niet toegestaan. Hiervoor moet schriftelijke toestem-
ming of een verklaring door Solvis afgegeven zijn, die afge-
stemd 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. 
  

Garantie en vrijwaring 
De garantie wordt verleend overeenkomstig onze algeme-
ne verkoopvoorwaarden AVV. Bovendien bieden wij voor 
diverse onderdelen meerjarige garanties aan.  
  

Woordenlijst 
In deze bedieningsinstructies worden bepaalde begrippen 
gebruikt die, indien niet anders vermeld, de volgende be-
tekenis hebben: 
• Standaardwaarde: Af fabriek in de regelaar opgeslagen 

waarden. Deze zijn afhankelijk van de desbetreffende 
systeemconfiguratie. In de menu's van deze handleiding 
worden over het algemeen de standaardwaarden voor 
de SolvisMax Gas weergegeven, naar waarden van ande-
re systemen wordt uitdrukkelijk verwezen. 

• Interne warmteopwekker: Gas- of oliebrander in de 
warmtewisselaar van de SolvisBen of SolvisMax. 

• Externe warmtegeneratoren: Warmtepomp, vaste-
brandstofketel, gas- of oliebrander of stadsverwar-
mingsaansluiting op een stadsverwarmingscentrale. 

• Vastebrandstofketel: Ketels die met vaste brandstoffen 
zoals hout handmatig worden gestookt. Zij kunnen als 
extra warmtebron worden gebruikt. 
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3 Productomschrijving 

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

  

3.1 Onderscheiden van de sys-
teemvarianten 

3.1.1 Systemen zonder warmtepomp 

Benaming 
Warmte-
genera-
tor 

Combiboiler met... * 

Verwarmingscentrale 
op zonne-energie 
SolvisMax / SolvisBen 
Gas 

a 
geïntegreerde gasgestookte HR-ketel 
en als optie verkrijgbaar zonne-
energiesysteem 

Verwarmingscentrale 
op zonne-energie 
SolvisMax / SolvisBen 
Olie 

b 
geïntegreerde oliegestookte HR-ketel 
en als optie verkrijgbaar zonne-
energiesysteem 

Verwarmingscentrale 
op zonne-energie 
SolvisMax / SolvisBen 
Solo 

c 
externe verwarmingsketel of stads-
verwarmingsaansluiting en optioneel 
zonne-energiesysteem. 

Verwarmingscentrale 
op zonne-energie 
SolvisBen Lino 

niet 
voorzien externe pelletketel SolvisLino 

* Alle systemen zonder geïntegreerde warmtegenerator kunnen achteraf 
hiervan worden voorzien (uitgezonderd: SolvisBen Lino en SolvisBen WP). 
Ook het soort warmtegenerator kan worden omgewisseld. 
  

Warmteopwekker-
element 

Verwarmingscentrale op zonne-energie 

SolvisBen SolvisMax 

a met gasgestookte 
HR-ketel 

 

b met oliegestookte 
HR-ketel 

 

c zonder (flensdek-
sel*) 

 
* Onderdeel van SolvisBen / SolvisMax Solo; speciaal flensdeksel voor 
aansluiting van externe warmteopwekkers of stadsverwarming beschik-
baar. 
  

 
  

 
Afb. 1: Verwarmingscentrale op zonne-energie SolvisBen 
  

 
Afb. 2: Zonneverwarmingscentrale SolvisMax 
  

3.1.2 Systemen met warmtepomp 
Als voorraadvat voor de lucht/water-warmtepomp Solvis-
Lea wordt de beproefde verwarmingscentrale op zonne-
energie SolvisMax of SolvisBen toegepast. 
  

De verwarmingscentrale op zonne-energie is verkrijgbaar 
in de varianten SolvisBen/SolvisMax WP en Solvis-
Ben/SolvisMax Hybrid. Zij bevatten reeds een roestvrijsta-
len gesoldeerde warmwatergroep met een warmwaterde-
biet van 30 l/min. Bij de SolvisBen-systemen kan als optie 
een verwarmingsgroepstation worden geïntegreerd. 
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Warmtegeneratorelement 
Verwarmingscentrale op zonne-
energie SolvisBen/SolvisMax 
Hybrid 

a met gasgestookte HR-ketel 

 

b met oliegestookte HR-ketel 

 
 
  

Systeemvarianten van de verwarmingscentrales op zon-
ne-energie 

Benaming Afkorting 
Warmte-
genera-
tor 

Combiboiler met... 

SolvisBen warm-
tepomp SBWP zonder 

externe lucht/water-
warmtepomp SolvisLea of 
SolvisLea Eco* 

SolvisMax warm-
tepomp MAWP zonder 

externe lucht/water-
warmtepomp SolvisLea of 
SolvisLea Eco** 

SolvisBen Hybrid 
Gas SBHB-G a 

geïntegreerde gasgestookte 
HR-ketel en externe 
lucht/water-warmtepomp 
SolvisLea Eco 

SolvisMax Hybrid 
Gas SXHB-G a 

geïntegreerde gasgestookte 
HR-ketel en externe 
lucht/water-warmtepomp 
SolvisLea Eco of SolvisLea 

SolvisBen Hybrid 
Olie SBHB-O b 

geïntegreerde oliegestookte 
HR-ketel en externe 
lucht/water-warmtepomp 
SolvisLea Eco 

SolvisMax Hybrid 
Olie SÖHB-O b 

geïntegreerde oliegestookte 
HR-ketel en externe 
lucht/water-warmtepomp 
SolvisLea Eco of SolvisLea 

* Elektrisch verwarmingselement in SolvisBen geïntegreerd ** Elektrisch 
verwarmingselement in SolvisMax geïntegreerd 
  

3.2 Lucht / water-warmtepomp 
alleen SolvisMax/Ben met SolvisLea/SolvisLea Eco 

De warmtepomp SolvisLea is een lucht/water-
warmtepomp die als verwarmingswarmtepomp werkt en 
op een voorraadvat is aangesloten. Het toestel beschikt 
over een elektrische nood-/bijverwarming (DHC), welke in 
de monovalente werking bij behoefte als noodverwarming 
wordt geactiveerd. 
In de bivalente werking wordt de tweede warmtegenera-
tor geactiveerd indien het toestel alleen de warmtebe-
hoefte niet kan afdekken. Dit is zowel mono-energetisch 
met een elektrische bijverwarming als bivalent-alternatief 
met een extra brander mogelijk. 
  

Overige eigenschappen: 
• Geschikt voor vloerverwarming en verwarming met 

radiatoren 
• Bij voorkeur voor laagtemperatuurverwarming 
• Onttrekt aan de buitenlucht nog bij –20 °C buitentem-

peratuur warmte 

• Beschermd tegen corrosie, buitenste bemantelingson-
derdelen van vuurverzinkt plaatstaal, extra voorzien van 
poedercoating 

• Bevat alle voor de werking noodzakelijke componenten 
en veiligheidstechnische voorzieningen 

• Bevat onbrandbaar veiligheids-koelmiddel. 
  

3.2.1 Functieomschrijving 
Via de luchtzijdige warmtewisselaar (verdamper) wordt 
aan de buitenlucht warmte onttrokken. Het koelmiddel 
verdampt en wordt door een compressor gecomprimeerd. 
Daarvoor is elektrische energie nodig. 
Het koelmiddel is nu op een hoger temperatuurniveau en 
geeft de warmte uit de lucht via een andere warmtewisse-
laar (condensor) aan het verwarmingssysteem af. Daarbij 
ontspant het koelmiddel en begint het proces opnieuw. 
Bij luchttemperaturen onder ca. + 7 °C slaat de luchtvoch-
tigheid als rijp op de lamellen van de verdamper neer. 
Deze rijpafzetting wordt automatisch ontdooid. Het daarbij 
ontstane water wordt afgevoerd. 
In de ontdooifase schakelt de ventilator uit en het warm-
tepompcircuit wordt omgekeerd. De voor het ontdooien 
benodigde warmte wordt uit het voorraadvat ontnomen. 
Aan het einde van de ontdooifase schakelt de warmte-
pomp automatisch terug naar de verwarmingsmodus. 
  

3.2.2 Varianten 
De warmtepompen zijn verkrijgbaar in drie vermogensva-
rianten. Daarnaast hebben de behuizingen van de Solvis-
Lea en SolvisLea Eco verschillende afmetingen: 
• SolvisLea, vermogensklassen 7, 11 en 14 kW (A2/W35) 
• SolvisLea Eco, vermogensklasse 8 kW (A2/W35). 
  

SolvisLea 
De krachtige SolvisLea met passend toebehoren voor bui-
tenopstelling. 
  

 
Afb. 3: SolvisLea 11 en 14 kW 
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SolvisLea Eco 
De compacte SolvisLea Eco met passend toebehoren voor 
buitenopstelling. 
  

 
Afb. 4: SolvisLea 8 kW Eco 
  

3.3 SolvisControl 
De systeemregelaar SolvisControl 3 garandeert door een 
intelligente, weersafhankelijke regeling het hoogste ren-
dement van de complete installatie. Het voorraadvat 
wordt naar behoefte geladen en ontladen, de warmte-
generator wordt aangestuurd, het zonnecircuit en de ver-
warmingsgroepen worden geregeld en het warme water 
wordt tot de gewenste temperatuur verwarmd. 
  

 
Afb. 5: Systeemregelaar SolvisControl 3 
  

Bediening 
De bediening vindt plaats via een drukdisplay (resistief 
touchscreen) bediend. De menupunten kunnen met be-
hulp van dialoogvensters worden geselecteerd en parame-
ters kunnen worden gewijzigd. 
  

Geheugenkaart 
Op een geheugenkaart (microSD-kaart) die u kunt verwij-
deren, bevinden zich helpteksten, taal- en logbestanden, 
een back-up van de instellingen en de bedrijfssoftware. 
  

Systeemanalyse 
De installatiegegevens worden elke minuut en seconde 
opgeslagen (datalogging). De gegevens kunnen worden 
geanalyseerd met speciale software of met een spread-
sheetprogramma. 
  

Bediening op afstand 
De SolvisControl kan door de gebruiker worden bediend, 
bewaakt en geanalyseerd via het SolvisPortal. Het maakt 
hierbij niet uit waar de gebruiker zich bevindt: deze heeft 
uitsluitend een eindapparaat met een browser nodig, dat 
met internet verbonden is. De SolvisControl moet hiervoor 
(via LAN of wifi) op een router worden aangesloten, die 
eveneens verbinding met het internet heeft. Het internet-
adres voor de toegang is als volgt: 
  

 
https://www.SolvisPortal.de 
  

Aan het installatiebedrijf kunnen toegangsrechten voor de 
regeling worden toegewezen en deze kunnen ook weer 
worden ingetrokken. De gebruiker behoudt de volledige 
controle hierover. 
  

Remote-functie 
Met behulp van de remote-functie kan de gebruiker de SC-
3 in het lokale netwerk via LAN of wifi bijvoorbeeld vanaf 
de bank bedienen. De gebruiker heeft uitsluitend een 
eindapparaat met een browser nodig, dat eveneens met 
het lokale netwerk verbonden is. Internetvrijgave is hier-
voor niet noodzakelijk, er is geen verbinding met een 
cloud. 
Met behulp van de remote-functie kan de gebruiker, onaf-
hankelijk van de mogelijkheden van het portaal, vanaf een 
eindapparaat dat met internet verbonden is volledige 
toegang krijgen tot de gebruikelijke bedieningsinterface 
van de SolvisControl. Daarvoor moet het eindapparaat met 
internet verbonden zijn en via een VPN-verbinding toegang 
tot het lokale netwerk hebben. 
  

3.4 Ruimtebedieningselement 
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.  
  

 
Indien een ruimtebedieningselement wordt aange-
sloten, dan is "Eenvoudige bediening" niet mogelijk. 

  

https://www.solvisportal.de/
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Afb. 6: 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. 
  

3.5 Poolsensor (als optie) 
Poolvoeler 
Bestaande uit ruimtebedieningselement  BE-SC-2-O-SEN 
plus klemvoeler SEN-A-105-PT (a.u.b. extra bestellen). 
Met behulp van de poolvoeler schakelt het verwarmings-
circuit van het te verwarmen zwembad / de pool bij het 
bereiken van de gewenste temperatuur uit. 
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4 Bediening van de SolvisControl 
4.1 Bedieningselementen 

 
Afb. 7: 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. “Netwerk”, pag. 34. 

 
Verbinding met SolvisPortal tot stand gebracht 
zie hoofdstuk “Portaal”, pag. 34. 

 
IP-adres in het lokale netwerk 
zie hoofdstuk “Remote-functie”, pag. 37. 

  

Button Hoofdmenu voor ... 

 

Wijzigen van de ruimtetemperatuur en verwarmingstij-
den 
zie hoofdstuk “Verwarming”, pag. 19. 

 

Wijzigen van de temperatuur en beschikbaarheidstijden 
van het warme water 
zie hoofdstuk “Water”, pag. 23. 

 
Instellen van de warmwatercirculatie 
zie hoofdstuk “Circulatie”, pag. 24. 

 

Weergeven van belangrijke meetwaarden van het zonne-
energiesysteem 
zie hoofdstuk “Zonnesysteem”, pag. 25. 

 
Wijzigen van overige instellingen 
zie hoofdstuk “Overige”, pag. 26. 

Witte buttons zijn geselecteerd 
  

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. 

  

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 
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4.2 Bedieningsprincipe 
De regelaar heeft een aanrakingsgevoelig display dat met 
de vingers kan worden bediend. 
Als er geen instellingen worden aangebracht, wordt na ca. 
5 minuten de screensaver geactiveerd en na nog eens 5 
minuten het display uitgeschakeld (stroombesparende 
functie). 
Als het display donker is, is kort aantikken van het display 
voldoende om het in te schakelen. Het display bevindt zich 
dan in het hoofdmenu “Verwarming”, zie afb. 7, pag. 
11. 
Door de buttons kort aan te tikken, kunt u submenu's op-
roepen, waarden aanpassen, functies oproepen of opties 
selecteren. Als de button donker is, is deze optie of functie 
geactiveerd. 
Sommige optiebuttons hebben nog een tweede functie: 
Als ze langer dan 3 s worden ingedrukt, wordt er een ander 
menu opgeroepen. 
De Hulp-toets rechtsonder op het apparaat kan op elk 
gewenst moment worden ingedrukt wanneer u een toe-
lichting wilt bij de instellingen die op dat moment mogelijk 
zijn. 
Met de Vorige-toets linksonder op het apparaat gaat u 
terug naar het vorige menu. 
  

Verklaring van belangrijke bedieningselementen 
Button Werking 

 
Functie (hier “Tijd”) is geactiveerd, om te deactiveren 
kort aantippen. 

 
Functie (hier “Tijd”) is gedeactiveerd, om te activeren 
kort aantippen. 

 
Optiebutton, voor het wijzigen van de optie kort “<” of 
“>” aantippen. 

 
Getalwaardebutton, voor het wijzigen van de waarde 
kort op “+” of “–” tippen. 

 

Wipbutton gecombineerd met “OK”-button, voor het 
wijzigen van waarden kort op “+” of “–” tippen en getal-
waarde met “OK“ bevestigen. 

 

 

 

Navigatiebuttons: Hier kunnen overige menupunten 
(pagina's) worden opgeroepen. 

  

4.3 Wijzigen van getalwaarden 
Tijdvenster instellen 
De inschakel- en uitschakeltijden van een tijdvenster als 
volgt instellen: 
1. Op een getalwaarde drukken (b ijv. uur „6“). De waar-

de wordt gemarkeerd. 
2. Om in te stellen „+“ of „–“ selecteren. 
3. Stappen 1 en 2 eender voor de 2e waarde uitvoeren 

(b ijv. minuten „30“). 

4. Stappen 1 tot en met 3 eender voor de uitschakeltijd 
uitvoeren. 

5. Ter voltooiing op „OK“ drukken. 
  

 

 

 

 

  

4.4 Bedieningsmodi 
De SolvisControl biedt drie verschillende bedieningsmodi. 
  

• “Specialisten”-bediening, zie hoofdstuk “Bediening 
door specialist”, pag. 19. 

  

• “Installateur” of “Fabr.service”: overige bedieningsmodi 
voor de installateur en klantenservicedienst. Deze be-
dieningsmodi zijn voorbehouden aan de betreffende ge-
bruikersgroepen. 

  

4.5 Meldingen 
De SolvisControl bewaakt continu het volledige systeem. 
Indien storingen optreden, worden deze als tekst-
meldingen weergegeven. Er zijn twee categorieën meldin-
gen. Naast de eenvoudige melding van de installatietoe-
standen (statusmelding) zijn er ook storingsmeldingen, 
welke extra ontgrendeld dienen te worden. Nadere infor-
matie over de meldingen in hoofdstuk „Verhelpen van 
storingen“, blz. 40. 
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5 Inbedrijfstelling van de installatie 

5.1 Aanwijzingen 

 
ATTENTIE 
Op beschadigingen letten 
Beschadigingen van de regelaar, de bekabeling of 
van aangesloten pompen of kleppen kunnen tot 
schade resp. gevolgschade aan de installatie leiden. 
• Bij waarneembare beschadigingen aan installa-

tieonderdelen/apparatuur de installatie/het toe-
stel niet inbedrijfstellen. 

  

Vorstbeveiliging 
Stand-by-button: Om bevriezing van de verwarmingsinstal-
latie ook tijdens een langere periode van afwezigheid te 
voorkomen, kan de verwarmingsinstallatie in de bedrijfs-
modus stand-by worden gezet, zie hoofdstuk “Bedrijfs-
modus: stand-by”, pag. 20. 
Voor het opnieuw inschakelen dient de button “Tijd- / 
automatisch bedrijf" te worden aangetipt. 
Indien tijdens een langere periode van afwezigheid (bijv. 
vakantie) tot een bepaalde temperatuur dient te worden 
verwarmd, dient de vakantiefunctie te worden geselec-
teerd, zie hoofdstuk “Bedrijfsmodus: vakantie”, pag. 21. 
  

alleen SolvisBen/SolvisMax Gas/Olie en Gas-/Olie-
Hybrid 

Brandstofleveringen 
Bij olieleveringen moet de ketel uitgeschakeld zijn (hoofd-
schakelaar uit). Na het vullen van de tank moet de Solvis-
Max/SolvisBen olie nog gedurende minimaal 2 uur (beter: 
4 uur) uitgeschakeld blijven. Gedurende deze periode kun-
nen het zonne-energiesysteem en de warmwaterbereiding 
niet worden gebruikt. 
  

 
ATTENTIE 
Uitsluitend goedgekeurde huisbrandolie gebrui-
ken 
Anders vervalt de garantie en kan de ketel bescha-
digd raken. 
• Ketel uitsluitend met zwavelarme huisbrandolie 

EL (zwavelgehalte max. 50 ppm) gebruiken! 
• Wij adviseren bij voorkeur de gebruikmaking van 

zwavelarme huisbrandolie in premium kwaliteit, 
in overeenstemming met DIN 51603-1. 

• Bovendien zijn alle olieketels voor (zwavelarme) 
huisbrandoliën met een bioaandeel van max. 10 
% conform DIN SPEC 51603-6 vrijgegeven. 

  

5.2 Inschakelen 
Uw verwarmingsspecialist heeft uw installatie geïnstalleerd 
en de eerste inbedrijfstelling uitgevoerd. Hieronder wor-
den de belangrijkste stappen beschreven die voor het 
opnieuw in bedrijf stellen na een langdurige periode van 
stilstand in acht dienen te worden genomen. 
  

Brandstof/stroomtoevoer 
Indien aanwezig, de installatie met de noodstopschakelaar 
inschakelen. Bij installaties met een warmtepomp tevens 
de stroomtoevoer (zekering) voor de compressor en het 
elektrische verwarmingselement (SolvisLea) inschakelen. 
Bij SolvisBen/SolvisMax Gas/Olie of SolvisLea met Solvis-
Ben/SolvisMax Gas-/Olie-Hybrid de gas- resp. oliekraan 
opendraaien. 
  

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

wezig is. 
2. De hoofdschakelaar indrukken. 

So
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Afb. 8: Installatie inschakelen 
  

Tijd en datum controleren 
1. Controleer de tijd en de datum, beide worden linksbo-

ven in de statusbalk weergegeven. 
2. Stel, indien nodig, datum en tijd in, zie hoofdstuk 

“Tijd / datum”, pag. 34. 
  

 

 

 

 

  

Warmtevraag 
Indien het voorraadvat niet toereikend verwarmd is, dan 
moet de warmtegenerator naverwarmen. Deze treedt na 
korte tijd automatisch in werking. 
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5.3 Koppeling met het thuisnet-
werk 

De SolvisControl 3 kan met internet worden verbonden 
voor bediening op afstand. Voorwaarde is dat de regelaar 
wordt aangesloten op een router die geschikt is voor in-
ternet. 
Naast het innovatieve SolvisPortal (zie hoofdstuk “Por-
taal”, pag. 34), kan de regelaar ook zonder cloudkoppeling 
via de remote-functie (zie hoofdstuk “Remote-functie”, 
pag. 37) worden bereikt. 
Hieronder worden de verschillende mogelijkheden voor 
koppeling met een router toegelicht. 
  

5.3.1 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. 9: LAN-kabel insteken 
  

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

 
Afb. 10: LAN-kabel met router verbinden 
  

5.3.2 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. 11: 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. 12: PowerLine-adapter met router verbinden 
  

5.3.3 Verbinding met wifi 
Aanwijzingen 
Voorwaarden: 
• Om de SolvisControl 3, verder SC-3 genoemd, met wifi te 

kunnen verbinden, mag op de RJ45-bus van het bedie-
ningselement geen netwerkkabel zijn aangesloten. 
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• Op de desbetreffende locatie moet de wifi-ontvangst 
sterk genoeg zijn, evt. kan een wifi-repeater worden ge-
installeerd. 

• Voor de inrichting van het draadloze netwerk moet ver-
sie MA3.0.75 (of hoger) zijn geïnstalleerd. 

• Zorg ervoor dat u gebruikersnaam en wachtwoord voor 
de wifi bij de hand hebt (zie sticker op de behuizing van 
de router of in de documentatie van de internetover-
eenkomst). 

  

Inbedrijfstelling met assistent 
Wifi-verbinding tot stand brengen 
Om een wifi-verbinding tot stand te brengen, moet de 
wifi-hotspot eerst als volgt worden geactiveerd: 
1. In het menu “Overig” --> “Netwerk” selecteren. 
2. Op “Starten” naast “Wifi-koppeling” drukken. 
  

 

 

 

 

  

 
Als de wifi-koppeling niet wordt weergegeven, 
moet de softwareversie van de SC-3 worden gecon-
troleerd (MA3.2.9 of hoger). 

  

3. De vraag met “Ja” beantwoorden. 
  

 

 

 

 

  

De SC-3 genereert een eigen wifi die wordt weergegeven 
in een meldingsvenster. 
4. De QR-code in het venster met een QR-codescanner 

inlezen en de website openen. 
  

 
Afb. 13: Venster met wifi-karakteristiek 
  

 
Als er geen QR-code in het venster wordt weerge-
geven, moet de softwareversie van de SC-3 worden 
gecontroleerd (MA3.2.9 of hoger). 

  

5. De app “SolvisPortal” met behulp van de links voor 
Android of iPhone installeren en openen. 

6. Op het SolvisPortal inloggen, eventueel een account 
aanmaken. 

7. Het item “Wifi instellen” onder “Apparaten” in het 
menu “Instellingen” selecteren. 

8. De assistent starten door op “Aan de slag” te klikken 
en de instructies volgen. 

Nadat de QR-code opnieuw is gescand, meldt de app zich 
automatisch op de wifi-hotspot aan. 
9. In het volgende venster de netwerknaam (SSID) van 

het thuisnetwerk kiezen en u met uw eigen wacht-
woord aanmelden. 

Daarmee is de verbinding met wifi tot stand gebracht. De 
SC-3 beëindigt de hotspot en wordt verbonden met uw 
wifi-router. 
In de eerste regel verschijnt het IP-adres van de SC-3 (hier: 
192.168.1.44). 
Als er geen IP-adres of 0.0.0.0 wordt weergegeven, is het 
wachtwoord eventueel niet correct ingevoerd (overige 
redenen voor een mislukte verbinding, zie hfdst. “Ver-
bindingsfouten wifi-verbinding”, pag. 40). Na het drukken 
op “Netwerkinstellingen resetten” moet de procedure 
worden herhaald. 
  

 

 

 

 

  

Daarmee is de wifi-verbinding tot stand gebracht. De SC-3 
is nu bereikbaar in het lokale netwerk en kan met de web-
app op afstand worden bediend. Deze kan met een brow-
ser worden geopend. 
Voor toegang op afstand via internet en andere visualisa-
tiemogelijkheden kan de SC-3 worden verbonden met het 
SolvisPortal. 
  

Handmatige inbedrijfstelling 
Wifi-verbinding tot stand brengen 
1. In het menu “Overig” --> “Netwerk” selecteren. 
2. Op “Starten” naast “Wifi-koppeling” drukken. 
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Als de wifi-koppeling niet wordt weergegeven, 
moet de softwareversie van de SC-3 worden gecon-
troleerd (MA3.0.75). 

  

3. De vraag met “Ja” beantwoorden. 
  

 

 

 

 

  

De SC-3 genereert een eigen wifi die wordt weergegeven 
in een meldingsvenster. 
4. Noteer het wachtwoord en de wifi-code. 
  

 

 

 

 

  

Om het wifi-wachtwoord van de router door te geven aan 
de SC-3, moet een verbinding met de wifi-hotspot van de 
SC-3 tot stand worden gebracht. Hiervoor wordt een eind-
apparaat benodigd dat geschikt is voor wifi en waar tekst 
kan worden ingevoerd, bijv. een smartphone, tablet of 
laptop. Schakel alle dataverbindingen (behalve wifi) zoals 
mobiele apparatuur uit. 
5. Open de wifi-instellingen op het apparaat. 
6. Druk op de hotspot die begint met “SC3 Config” en 

voer het onder punt 4 genoteerde wachtwoord in. 
  

 
Afb. 14: Inloggen op hotspot 

  

 
Als wordt aangegeven dat voor de SC-3-hotspot 
geen internetverbinding beschikbaar is, moet de 
optie “Gebruik ander netwerk” worden gekozen. 

  

 
Afb. 15: Wifi-verbinding behouden 
  

7. Als de verbinding tot stand is gebracht, eventueel op-
nieuw op de hotspot drukken om naar de configuratie-
pagina te gaan. 

8. Als de configuratiepagina niet wordt geopend, moet 
een browser (bij voorkeur Chrome, Firefox of Safari) 
worden geopend en moet in de adresbalk het IP-adres 
van de hotspot worden ingevoerd: 192.168.1.1 

  

 
Afb. 16: Configuratiepagina 
  

Een lijst met netwerken in de omgeving wordt weergege-
ven. 
9. Kies de netwerknaam (SSID) van het thuisnetwerk en 

log in met het wachtwoord. 
  

 
Afb. 17: Inloggen op thuisnetwerk 
  

Daarmee is de verbinding met wifi tot stand gebracht. De 
SC-3 beëindigt de hotspot en wordt verbonden met uw 
wifi-router. 
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Afb. 18: Configuratie afgerond 
  

In de eerste regel verschijnt het IP-adres van de SC-3 (hier: 
192.168.1.44). 
Als geen IP-adres of 0.0.0.0 wordt weergegeven, is het 
wachtwoord niet correct ingevoerd en moet op “Netwerk-
instellingen resetten” worden gedrukt om de procedure te 
herhalen. 
  

 

 

 

 

  

Daarmee is de wifi-verbinding tot stand gebracht. De SC-3 
is nu bereikbaar in het lokale netwerk en kan met de web-
app op afstand worden bediend. Deze kan met een brow-
ser worden geopend. 
Voor toegang op afstand via internet en andere visualisa-
tiemogelijkheden kan de SC-3 worden verbonden met het 
SolvisPortal. 
  

5.4 Verbinding met het thuisnet-
werk 

De Solvis-installaties met systeemregelaar SC-3 kunnen 
met behulp van de remote-web-app volledig zonder ver-
binding met de cloud op afstand worden bediend. Hieron-
der worden de daartoe noodzakelijke stappen nader toe-
gelicht. 
  

5.4.1 Activering 
Afstandsbediening activeren 
1. In het menu Installateur of Deskundige gebruiker het 

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

bediening activeren. 
  

 

 

 

 

  

 
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. 

• Toegang tot de regelaar is alleen mogelijk als de 
meegeleverde SD-kaart zich in de regeling be-
vindt. 

  

 
Afb. 19: Inhoud van de meegeleverde SD-kaart 
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5.4.2 Starten van de web-app 
Nadat de verbinding met het thuisnetwerk tot stand is 
gebracht en de remote-app is geactiveerd, kan de Solvis-
Remote in een willekeurige browser door invoer van het 
IP-adres worden opgeroepen. Het IP-adres wordt in de 
statusbalk bovenin het hoofdmenu Installateur of Ver-
warming (specialist) weergegeven. Het IP-adres kan ook 
onder “Overig” => “Netwerk” - “IP-adres” worden afgele-
zen. 
  

 
Afb. 20: Inloggen met Firefox (voorbeeld) 
  

  

Gebruikersnaam = “Solvis” en wachtwoord = “RCSC3!”. Na 
inloggen s.v.p. het wachtwoord wijzigen. 
  

Wachtwoord wijzigen 
  

 
Gebruikersnaam en wachtwoord direct tijdens de 
inbedrijfstelling wijzigen! Beide noteren en de noti-
tie op een veilige locatie bewaren! 

  

4. Voor het wijzigen van het wachtwoord de optie “Instel-
lingen” in de web-app kiezen. 

  

 
Afb. 21: Startscherm SC-3 web-app 
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6 Bediening door specialist 
In de gebruikersmodus "Bediening door specialist" zijn vijf 
hoofdmenu's met uitgebreide functies en instellingsmoge-
lijkheden beschikbaar. Hiermee kan de verwarmingsinstal-
latie optimaal aan uw wensen worden aangepast. 
De afzonderlijke hoofdmenu's kunnen door het aantippen 
van de desbetreffende register-record aan de linkerzijde 
worden opgeroepen. De instellingsmogelijkheden worden 
in de volgende hoofdstukken nader toegelicht. 
  

6.1 Verwarming 

 
Voor een zo groot mogelijke energiebesparing scha-
kelen de verwarmingscircuits uit, indien in de zomer 
een in te stellen buitentemperatuurwaarde werd 
overschreden. Vooral in de overgangsperiode kun-
nen dan eventueel de gewenste ruimtetempera-
turen niet meer worden bereikt. De uitschakeltem-
peraturen om die reden zorgvuldig op de individue-
le bouwtechnische omstandigheden afstemmen (zie

paragraaf „Zomer- / winteromschakeling instel-
len“, hst. „Verwarmingscircuits“, blz. 28). 

  

Installaties met één verwarmingscircuit 

 

 

 

 

  

De elementen van het verwarmingsmenu: 
• Linksboven in de statusbalk worden de actuele tijd en 

datum weergegeven. (Datum instellen, zie hoofdstuk 
“Tijd / datum”, pag. 34). Daarnaast staan de WLAN-
status, de verbinding naar SolvisPortal en het actuele IP-
adres in het lokale netwerk. 

• Aan de linkerkant staan de buttons voor de 5 verschil-
lende hoofdmenu's. 

• In de hoekige haakjes onder “SolvisControl” worden de 
temperatuurstappen weergegeven, waarmee de ruimte-
temperatuur actueel wordt verhoogd (zonder voorteken) 
of verlaagd (“-”). 

• Als er een ruimtebedieningselement is aangesloten (in-
dien nodig extra bestellen, zie hoofdstuk “Ruimtebe-
dieningselement”, pag. 9), dan wordt de actuele ruimte-
temperatuur in plaats van “SolvisControl” weergegeven. 

• Naast de vierkante haken met de temperatuurstap staat 
een symbool dat de desbetreffende bedrijfsmodus, 
overeenkomend met de onderste button-balk, weer-
geeft. 

• Aan de rechterkant bevinden zich plus- en min-toetsen 
voor het wijzigen van de ruimtetemperatuur, die naar 
keuze in vijf stappen kan worden verhoogd of verlaagd. 

• Onderaan het display bevindt zich een button-balk voor 
het selecteren van de verschillende bedrijfsmodi (zie de 
volgende hoofdstukken voor de toelichting hierbij). 

  

Installaties met meerdere verwarmingscircuits 

 

 

 

 

  

De elementen van het verwarmingsmenu: 
• Voordat een bedrijfsmodus kan worden geselecteerd of 

de temperatuur kan worden gewijzigd, dient de button 
met het cijfer van het te wijzigen verwarmingscircuit te 
worden geselecteerd. 

• Naast de button met het cijfer staat ofwel de ruimte-
temperatuur (er is een optioneel ruimtebedieningsele-
ment aangesloten) of “VC”, gevolgd door het cijfer van 
het betreffende verwarmingscircuit. 

  

6.1.1 Ruimtetemperatuur wijzigen 
Voor het verhogen of verlagen van de ruimtetemperatuur 
tikt u op “+” of “-”. Eerst dient bij meer dan één verwar-
mingscircuit het te wijzigen verwarmingscircuit te worden 
geselecteerd. 
  

 
Deze trapsgewijze instelling in ± 5 stappen heeft 
directe invloed op de aanvoertemperatuur. Al naar-
gelang het verwarmingssysteem en de aanwezige 
isolatie van het gebouw kan de ruimtetemperatuur 
met ca. ± 2 °C worden gewijzigd. 

  

Is het na het ten volle benutten van deze wijzigingsmoge-
lijkheid te warm of te koud, dan kan de gewenste ruimte-
temperatuur van het verwarmingscircuit nieuw worden 
ingesteld, zie par. „Ruimte-setpoint- en verlagingstem-
peratuur wijzigen“, hst. „Verwarmingscircuits“, pag. 28. 
  

6.1.2 Bedrijfsmodus: tijd / automatisch 
Door aantippen van het kloksymbool wordt de tijd-
/automatische modus geactiveerd. Welke bedrijfsmodus 
op dat moment actief is, wordt voor het desbetreffende 
verwarmingscircuit met een symbool weergegeven. 
  



6  Bediening door specialist 
 

20 BAL-SBSX-3-K-NL · Technische wijzigingen voorbehouden · 32441-3a  SOLVIS 

 

Overzicht van de symbolen (bedrijfsmodi) 
Symbool Bedrijfsmodus Activeren met: 

 
Automatische modus, ruimtetempera-
tuur volgens tijdprogramma  

 
Dagmodus, comforttemperatuur con-
stant geactiveerd  

 
Nachtmodus, nachttemperatuur con-
stant geactiveerd 

 

 
ECO-modus, optimale energiebesparing 
mogelijk  

 
Stand-by, verwarmingscircuit uitge-
schakeld, vorstbeveiliging actief  

 
Vakantie thuis, er wordt constant 
verwarmd (volgens tijdprogramma)  

 
Vakantie elders, de temperatuur wordt 
constant verlaagd  

  

6.1.3 Verwarmingstijden wijzigen 
Tijdvenster oproepen 
1. Button „Tijd / Automatische modus“ ca. 3 sec. lang 

bedienen. 
De tijdvensters van alle verwarmingscircuits worden weer-
gegeven. 
2. Navigatie-button selecteren: De dagen worden van de 

week doorgebladerd. Voor iedere dag van de week zijn 
3 verschillende tijdvensters beschikbaar. 

3. Voor het desbetreffende verwarmingscircuit een tijd-
venster selecteren. 

  

 

 

 

 

  

Tijden instellen 
1. Button met dag(en) van de week selecteren: dag van 

de week selecteren waarvoor het tijdvenster dient te 
gelden. U kunt ook meerdere dagen tegelijk selecteren. 
Bij geactiveerde dagen van de week is de button don-
ker. 

2. Wijzig de vooraf ingestelde begin- en eindtijd, zie
hoofdstuk “Wijzigen van getalwaarden”, pag. 12. 

  

 

 

 

 

  

6.1.4 Bedrijfsmodus: dagmodus 
Duur dagmodus instellen 
1. Bij meerdere verwarmingscircuits het verwarmingscir-

cuit selecteren. 
2. Button „Dagmodus” kort aantippen: continue dagmo-

dus inschakelen. 
3. Button „Dagmodus” ca. 3 sec. bedienen 
Er verschijnt een venster waarin zich de ruimtetempera-
tuur en de duur van de dagmodus (bijv. tijdens een party) 
laten instellen.  
4. Stel de waarden naar uw behoeften in. 
Het symbool voor dagmodus, gevolgt door de duur van de 
dagmodus, wordt het het hoofdvenster „Verwarming“ 
naast het verwarmingscircuitnummer weergegeven. 
  

 

 

 

 

  

6.1.5 Bedrijfsmodus: nachtverlaging 
Duur nachtverlaging instellen 
1. Bij meerdere verwarmingscircuits het verwarmingscir-

cuit selecteren. 
2. Button „Nachtverlaging” kort aantippen: continue 

nachtverlaging inschakelen. 
3. Button „Nachtverlaging” ca. 3 sec. bedienen 
Er verschijnt een venster waarin zich de ruimtetempera-
tuur en de duur van de nachtverlaging (bijv. tijdens een 
afwezigheid) laten instellen.  
4. Stel de waarden naar uw behoeften in. 
Het symbool voor nachtverlaging, gevolgt door de duur, 
wordt het het hoofdvenster „Verwarming“ naast het ver-
warmingscircuitnummer weergegeven. 
  

 

 

 

 

  

6.1.6 Bedrijfsmodus: stand-by 
In stand-by zetten 
1. Selecteer het verwarmingscircuit als er meerdere ver-

warmingscircuits zijn. 
2. Tik op de button “Stand-by”. 



 6  Bediening door specialist 
 

SOLVIS  BAL-SBSX-3-K-NL · Technische wijzigingen voorbehouden · 32441-3a 21 
 

Het verwarmingscircuit is nu uitgeschakeld, behalve de 
vorstbeveiliging, de pomp van het verwarmingscircuit is 
gedeactiveerd, de warmwaterbereiding, circulatie en het 
zonne-energiesysteem blijven actief. 
Bij buitentemperaturen lager dan 3 °C (als er een ruimte-
bedieningselement is aangesloten bij een ruimtetempera-
tuur lager dan 5 °C) wordt het verwarmingscircuit voorzien 
van de “Min. aanvoertemperatuur” (vorstbeveiliging). 
  

Stand-by deactiveren 
1. Het verwarmingscircuit selecteren. 
2. Voor het opnieuw inschakelen van het verwarmingscir-

cuit activeert u een bedrijfsmodus („Automatisch”). 
  

6.1.7 Bedrijfsmodus: vakantie 
Soort vakantie selecteren 
U kunt bepalen in welke mate tijdens uw vakantiehitte 
dient te worden. In principe wordt een onderscheid 
gemaakt tussen een vakantie „Thuis“ en een vakantie 
„Elders“. Hiervoor dient u als volgt te werk te gaan: 
1. Het verwarmingscircuit selecteren. 
2. Button „Vakantie“ kort aantippen. 
Er verschijnt een venster waarin het soort vakantie kan 
worden geselecteerd.  
3. Selecteert u, of u de vakantie „Thuis“ of „Elders“ door-

brengt. 
  

 

 

 

 

  

Vakantie "Thuis" instellen 
Na het aantippen van de button „Thuis“ verschijnt een 
venster waarin de dagen van de week kunnen worden 
geselecteerd.  
1. Selecteer een dag van de week, van welke het tijdven-

ster als basis voor de vakantie thuis dient te worden 
toegepast (in dit voorbeeld werd de maandag geselec-
teerd). 

2. Button „OK“ kort aantippen: Deze instelling geldt nu 
voor de volgende zeven dagen. 

  

 

 

 

 

  

3. Alternatief: Button „Configuratie“ kort aantippen. 
Er verschijnt een venster waarin de gewenste ruimtetem-
peratuur, de periode in dagen en een tijdvenster voor de 
verwarmingstijd kunnen worden ingevoerd. 
4. Voer de gewenste waarden in en tip op „OK“. 
  

 

 

 

 

  

 
De bedrijfsmodus „Vakantie thuis“ heeft alleen 
invloed op de verwarmingscircuits. Het warmwater- 
en het circulatiecircuit worden daardoor niet beïn-
vloed. 

  

Vakantie "Elders" instellen 
Na het aantippen van de button „Elders“ verschijnt een 
venster waarin de ruimtetemperatuur en de datum van 
terugkomst kunnen worden ingevoerd.  
1. Voer de gewenste waarden in en tip op „OK“. 
  

 

 

 

 

  

Als einddatum dient altijd de dag van terugkomst te wor-
den ingevoerd. Na afloop van de ingestelde datum of de 
ingevoerde periode in dagen schakelt de regelaar het ver-
warmingscircuit in de automatische modus.  
  

Voorbeeld: 
U bent tot en met 23.12 afwezig en wilt gedurende deze 
tijd de verwarming verlagen teneinde energie te besparen. 
Op 24.12 wilt u graag in de verwarmde woning terugkeren.  
Oplossing: Voer als einddatum 23.12 in. De regelaar scha-
kelt dan bij het wisselen van de datum naar 24.12 om naar 
de tijd- / automatische modus. 
U heeft 3 dagen extra verlof en wilt graag deze tijd thuis 
doorbrengen. De verwarming dient overdag door te lopen. 
Op de 4e dag moet u weer naar het werk, dan dient het 
normale tijdvenster weer te gelden.  
Oplossing: Selecteer vakantie „Thuis“ en voer „3 dagen“ 
als duur in. 
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Bij de bedrijfsmodus vakantie „Elders“ wordt ver-
ondersteld dat geen personen thuis zijn en derhalve 
naar nachtverlaging kan worden omgeschakeld.  
Indien alle verwarmingscircuits zich in deze be-
drijfsmodus bevinden, worden bovendien de na-
verwarming van het warmwater en de circulatie 
gedeactiveerd. Een dienovereenkomstige melding 
wordt vervolgens in de desbetreffende menu-
onderdelen weergegeven. 

  

Vakantie deactiveren 
Dient de vakantiefunctie vóór haar afloop te worden 
beëindigd, dan gaat u als volgt te werk: 
1. Bij meerdere verwarmingscircuits het verwarmingscir-

cuit selecteren. 
2. Voor het opnieuw inschakelen van het verwarmingscir-

cuit activeert u een bedrijfsmodus, bijv. „Automa-
tisch”. 

  

6.1.8 ECO-functie 
Door het kort aantippen van de „ECO“-button wordt de 
ECO-functie geactiveerd, d.w.z. in een vastgelegd tijdven-
ster wordt de gevraagde temperatuur voor de naverwar-
ming gereduceerd. 
De ECO-functie waarborgt dat de warmtevraag met grote-
re prioriteit door de zonnestraling wordt afgedekt; een 
vroegtijdige naverwarming wordt voorkomen. Om die 
reden kan bij zwaardere bewolking de ruimtetemperatuur 
tijdelijk dalen. 
De warmwatercirculatie wordt tijdens de geactiveerde 
ECO-functie tot de pulsfunctie begrensd om extra energie 
te besparen. De bedrijfsmodus "Tijd" is in dit geval uitge-
schakeld. 
  

ECO-functie activeren 
1. Button „ECO“ kort aantippen. 
2. De bevestigingsvraag met „Ja“ beantwoorden. 
  

 

 

 

 

  

ECO-functie deactiveren 
1. Voor het deactiveren van de ECO-functie selecteert u 

een bedrijfsmodus, bijv. „Automatisch”. 
  

ECO-functie instellen 
1. De button „ECO“ ca. 3 lang bedienen. 
Het instelscherm „ECO-functie 1 / 2“ wordt weergegeven. 
2. Met „min. ww-setp.temp.“ de juist nog acceptabele 

warmwatertemperatuur selecteren. 

3. Voor ieder verwarmingscircuit een waarde voor „min. 
ruimtetemp.“ invoeren. Dat is de ruimtetemperatuur 
die u nog net aanvaardbaar vindt. 

De instelwaarden van de tijd- / automatische modus voor 
verwarming en warmwater worden daarbij niet gewijzigd, 
echter de vraagtemperaturen voor de naverwarming. 
Wordt het voorraadvat door zonnestraling verwarmd (ge-
laden), dan kunnen de instelwaarden van de tijd- / auto-
matische modus toch worden bereikt. Anders zorgt de 
warmtegenerator ervoor dat in ieder geval de gereduceer-
de temperaturen worden aangehouden.  
  

 

 

 

 

  

4. Voor het instellen van het tijdvenster de navigatie-
button aantippen. 

Er verschijnt een scherm, waarin de functie „Tijdvenster 
instellen“ kan worden opgeroepen. 
5. Roep de functie „Tijdvenster instellen“ op. 
6. Navigatie-button selecteren: Daarmee worden de 

dagen van de week doorgebladerd. Voor iedere dag 
van de week kunnen drie verschillende tijdvensters 
worden ingesteld. 

7. Teneinde een individuele periode in te voeren een 
tijdvenster selecteren. 

  

 

 

 

 

  

8. Button met dag(en) van de week selecteren: dag van 
de week selecteren waarvoor het tijdvenster dient te 
gelden. U kunt ook meerdere dagen tegelijk selecteren. 
Bij geactiveerde dagen van de week is de button don-
ker. 

9. Wijzig de vooraf ingestelde begin- en eindtijd, zie
hoofdstuk “Wijzigen van getalwaarden”, pag. 12. 
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6.2 Water 

 

 

 

 

  

In het hoofdmenu „Water“ is een lijst van alle belangrijke 
functies en parameters van de drinkwaterverwarming 
opgemaakt. Nadere informatie over de warmwaterrege-
lingsfunctie in hoofdstuk „Beschrijving van de werking 
van de SolvisControl“, blz. 36. 
  

6.2.1 Instellen van de warmwatertem-
peratuur 

Warmwatertemperatuur instellen 
1. Voor het verhogen van de temperatuur op „+“, voor 

het verlagen op „–“ op de wipbutton tippen. 
2. Indien de watertemperatuur niet wordt bereikt, zie

hoofdstuk „Fouten bij verwarming en warmwater“, blz. 
46. 

  

 
Als meerdere personen achtereenvolgens douchen 
of een bad nemen en de voorraadboiler vervolgens 
naverwarmd moet worden, wordt de regeling om-
geschakeld naar "                                 Warmwater-
voorrang", d. w.z., dat de radiatoren niet worden 
verwarmd totdat de voorraadboiler weer is opge-
warmd. 

  

 
De gewenste warmwatertemperatuur aan eigen 
behoeften aanpassen; hoe lager de temperatuur, 
hoe meer energie wordt bespaard. Het drinkwater 
is, korte leidingen vooropgesteld, ook bij lagere 
temperaturen hygiënisch gezien onberispelijk. Er 
wordt slechts die hoeveelheid verwarmd, welke 
benodigd wordt (verswatersysteem). Temperaturen 
van 42 °C (baden en douchen) of 38 °C (alleen dou-
chen) zijn voldoende als de leidingen goed geïso-
leerd zijn. 

  

6.2.2 Warmwater-
beschikbaarheidstijden 

 
Tijdens de beschikbaarheidstijd van warm water 
wordt het bovenste gedeelte van het voorraadvat 
warm gehouden, zodat het warme water op het 
gewenste temperatuurniveau kan worden afgetapt. 
Tijden waarop normaal gesproken niet wordt ge-
doucht of een bad wordt genomen (bijv. 's nachts), 
kunnen zo van de naverwarming worden uitgezon-
derd om energie te besparen. Ook gedurende deze 
tijden is in het voorraadvat restwarmte beschikbaar 
voor warmwaterbereiding. 

  

Warmwater-beschikbaarheidstijden instellen 
1. Button „Automatische modus“ 3 sec. lang bedienen. 

2. Navigatie-button selecteren: De dagen worden van de 
week doorgebladerd. Voor iedere dag van de week zijn 
drie verschillende tijdvensters beschikbaar. Ter infor-
matie worden onderaan de display de verwarmingstij-
den van de verwarmingscircuits weergegeven. 

3. Teneinde een individuele periode in te voeren een 
tijdvenster selecteren. 

  

 

 

 

 

  

4. Button met dag(en) van de week selecteren: dag van 
de week selecteren waarvoor het tijdvenster dient te 
gelden. U kunt ook meerdere dagen tegelijk selecteren. 
Geactiveerde weekdagen zijn donker gemarkeerd. 

5. Stel de begin- en eindtijd in, zoals beschreven in 
hoofdstuk “Wijzigen van getalwaarden”, pag. 12. 

  

 
Bij warmtepompen moet ten minste gedurende 30 
minuten onafgebroken warm water beschikbaar zijn 
om volledige verwarming te kunnen waarborgen. 

  

 

 

 

 

  

6.2.3 Comfortnaverwarming tijdven-
ster 3 

Voor de warmwaterverwarming wordt warmte uit het 
bovenste gedeelte van het voorraadvat gebruikt, dat ver-
volgens met behulp van de warmtegenerator weer wordt 
naverwarmd. Bepalend hiervoor is sensorpositie S1. 
Als de warmtegenerator slechts over een relatief gering 
vermogen beschikt en op piektijden een zeer grote hoe-
veelheid warm water nodig is (omdat bijv. verschillende 
personen na elkaar douchen of een zeer grote badkuip 
moet worden gevuld), kan het voorraadvat via het 3e tijd-
venster van de beschikbaarheidstijden van warm water 
(rechterkolom, vgl. hoofdstuk “Warmwater-
beschikbaarheidstijden”, pag. 23) automatisch extra wor-
den verwarmd tot het middelste gedeelte (sensorpositie 
S4). 
  

Tijdvensters comfortnaverwarming instellen 
Om dit 3e tijdvenster voor comfortnaverwarming te 
kunnen gebruiken, moet dit in het installateurmenu 
worden geactiveerd (vgl. hoofdstuk “Water”, bedie-
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ningsinstructies SolviMax/SolvisBen voor installateurs, 
BAL-SBSX-3-I ). 
1. Stap 1 tot en met 5 zoals vastgelegd in hoofdstuk 

“Warmwater-beschikbaarheidstijden”, pag. 23, uitvoe-
ren. 

2. Het 3e tijdvenster zo kiezen dat het voorraadvat voor 
het begin van de verwachte piekbelasting overeen-
komstig is opgewarmd. Het 3e tijdvenster kan een van 
de andere tijdvensters overlappen. 

  

 

 

 

 

  

 
De tijdvensters voor comfortnaverwarming tot het 
noodzakelijke beperken, aangezien zij leiden tot een 
hoger energieverbruik. 

  

Voorbeeld 
SolvisBen 10 kW (S1-Eco): Op werkdagen is de normale 
hoeveelheid warm water die door de SolvisBen met de S1-
Eco-positie beschikbaar wordt gesteld voldoende om nor-
maal te kunnen douchen. Op zaterdag vanaf 14:00 uur 
moet echter warm water voor het vullen van een grote 
badkuip beschikbaar zijn. Het 3e tijdvenster voor comfort-
naverwarming wordt alleen ingesteld op zaterdag 13:00-
14:00 uur. Op de overige dagen blijft dit tijdvenster met 
00:00-00:00 uur gedeactiveerd. 
  

6.2.4 Warmwater-naverwarming-
button 

Warmwatervoorraadvat verwarmen 
Ga als volgt te werk als er behoefte aan warm water is 
buiten de beschikbaarheidstijden van het warme water 
(voor douchen of een bad nemen): 
1. Selecteer de button “1x” naast “Naverwarmen”. 
2. Alleen bij SolvisBen/SolvisMax WP: Selecteer of het 

elektrische verwarmingselement mag worden gebruikt 
voor het versnellen van de verwarming. 

De regelaar schakelt naar warmwatervoorrang en ver-
warmt het voorraadvat tot beschikbaarheidstemperatuur. 
De radiatoren kunnen eventueel afkoelen, zolang er wordt 
opgewarmd. 
  

 
De opwarmfase duurt ca. 10–40 minuten. 

  

alleen SolvisMax/Ben WP 

 

 

 

 

  

6.2.5 Warmwaterpomp 
Warmwaterpomp controleren 
Om de werking van de warmwaterpomp te controleren 
kan in het hoofdmenu "Water" met de wipbutton 
"Pomp" de warmwaterpomp worden geschakeld. 
1. Op „On“ op de wipbutton „Pomp“ tippen. 
2. Luister of de pomp start. 
3. Button „Auto“ selecteren: de automatische modus 

moet te allen tijde geactiveerd zijn. 
  

6.3 Circulatie 

 

 

 

 

  

In het hoofdmenu „Circula.“ kan de warmwatercirculatie 
worden geactiveerd of gedeactiveerd. In dit voorbeeld is 
de circulatie gedeactiveerd (beide buttons zijn licht). Nade-
re informatie over de regelfunctie van de circulatie in 
hoofdstuk „Beschrijving van de werking van de SolvisCon-
trol“, blz. 36. 
  

6.3.1 Tijdbesturing 
Warmwatercirculatie instellen 
De circulatiepomp loopt nu binnen de circulatietijden en 
uitsluitend als de temperatuur op de circulatiesensor 
onder een grenswaarde daalt. Ga voor het activeren van 
de tijdbesturing als volgt te werk: 
1. Selecteer de button “Tijd”. De button moet geacti-

veerd (donker) zijn. 
2. Druk de button “Automatische modus” ca. 3 seconden 

lang in. 
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3. Navigatie-button selecteren: Daarmee worden de 
dagen van de week doorgebladerd. Voor iedere dag 
van de week zijn drie verschillende tijdvensters be-
schikbaar. Ter informatie worden onderin de display de 
verwarmingstijden voor het warmwater weergegeven. 

4. Teneinde een individueel tijdsbestek in te voeren een 
tijdvenster selecteren. 

  

 

 

 

 

  

5. Button met dag(en) van de week selecteren: dag van 
de week selecteren waarvoor het tijdvenster dient te 
gelden. U kunt ook meerdere dagen tegelijk selecteren. 
Bij geactiveerde dagen van de week is de button don-
ker. 

6. Stel de begin- en eindtijd in, zoals beschreven in 
hoofdstuk “Wijzigen van getalwaarden”, pag. 12. 

  

 

 

 

 

  

6.3.2 Impulsbesturing 
Warmwatercirculatie instellen 
In de modus “Puls” is de circulatiepomp uitsluitend in 
bedrijf als het warme water aan het aftappunt geduren-
de korte tijd wordt afgetapt (impuls) en de temperatuur 
op de circulatiesensor onder een grenswaarde daalt. Ga 
voor het activeren van de impulsbesturing als volgt te 
werk: 
1. Selecteer de button “Puls”. De button moet geacti-

veerd (donker) zijn. 
2. Pas indien nodig de waarde voor “Minimale looptijd” 

aan: Voor het verhogen van de minimale looptijd van 
de circulatiepomp drukt u op “+”, voor het verlagen 
van de minimale looptijd drukt u op “-”. 

  

 

 

 

 

  

6.3.3 Tijd- en impulsbesturing 
Warmwatercirculatie instellen 
Beide in het voorgaande beschreven bedrijfsmodi kun-
nen tevens samen worden geactiveerd. Buiten de tijd-
vensters wordt de circulatiepomp, zoals in het hst. 
„Impulsbesturing“ beschreven, aangestuurd. Voor het 
gelijktijdig activeren van de impuls- en tijdfunctie dient u 
als volgt te werk te gaan: 
1. Button „Puls“ selecteren. De button moet geactiveerd 

(donker) zijn. 
2. Button „Tijd“ selecteren. De button moet geactiveerd 

(donker) zijn. 
3. Eventueel de waarde voor „Minimale looptijd“ aan-

passen: Voor het verhogen van de minimale looptijd op 
„+“, voor het verlagen op „–“ tippen. 

4. Eventueel circulatietijden instellen, zie hoofdstuk 
„Tijdbesturing“, blz. 24. 

  

 

 

 

 

  

6.4 Zonnesysteem 
In het hoofdmenu “Zonnesysteem“ kunnen de actuele 
meetgegevens van het zonnecircuit (indien beschikbaar) 
worden opgeroepen. De zonneregelingsfunctie wordt in 

hoofdstuk “Beschrijving van de werking van de Solvis-
Control“, pag. 36, nader toegelicht. 
  

 

 

 

 

  

• “Actueel vermogen”: Momenteel door de collectoren 
geleverd warmtevermogen in kW. 

• “Warmtehoeveelheid”: Totale hoeveelheid warmte die 
door de collectoren wordt gegenereerd in kWh. 
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• “Aanvoertemperatuur”: Actuele aanvoertemperatuur 
zonnecircuit. 

• “Retourtemperatuur”: Actuele retourtemperatuur zon-
necircuit. 

• “Verschil aanvoer/retour”: Actuele voeding (verschil 
tussen de aanvoer- en retourtemperatuur) in het zonne-
circuit in Kelvin. 

• “Voorraadvat onderin”: Actuele temperatuur onderin 
het voorraadvat. 

• “Collectortemperatuur”: Actuele collectortemperatuur. 
• “Flow”: Actuele volumestroom in het zonnecircuit in l/h. 
alle temperaturen in °C 
  

6.5 Overige 
In het hoofdmenu „Overig.“ zijn aanvullende instellings-
mogelijkheden beschikbaar, welke hieronder nader wor-
den toegelicht. 
  

 

 

 

 

  

* Bij installaties met warmtepompen: “geavanceerde func-
ties” 
  

Keuzemenu Overige, pagina 2: 

 

 

 

 

  

Keuzemenu Overige, pagina 3: 

 

 

 

 

  

6.5.1 Schoorsteenveger 

 
Oproepen met het keuzemenu Overige, pagina 1. 

  

De functie schoorsteenveger-functie maakt het starten van 
de brander gedurende een vastgelegde tijd met een maxi-
maal vermogen mogelijk. Alle vereiste metingen kunnen 
nu door de schoorsteenveger worden uitgevoerd. 

Deze bedrijfsmodus wordt beëindigd na afloop van de 
ingestelde tijd of kan met behulp van de „Stop“-button (bij 
een geactiveerde functie zichtbaar) voortijdig worden 
afgebroken. 
  

Brander starten 
1. Selecteer in het hoofdmenu “Overig.”. 
2. “Schoorsteenveger” selecteren. 
3. “Start” selecteren. 
De brander wordt ingeschakeld, de weergave verandert in 
“Stop” en de resterende looptijd wordt weergegeven. 
4. Selecteer “Stop” om de brander voortijdig uit te scha-

kelen. 
  

alleen SolvisBen/SolvisMax Gas-/Olie-Hybrid 

Brander starten 
1. Selecteer in het hoofdmenu “Overig.”. 
2. “Geavanceerde functies” selecteren. 
3. “Schoorsteenveger” selecteren. 
4. “Start” selecteren. 
De brander wordt ingeschakeld, de weergave verandert in 
“Stop” en de resterende looptijd wordt weergegeven. 
5. Selecteer “Stop” om de brander voortijdig uit te scha-

kelen. 
  

 

 

 

 

  

6.5.2 Elektrisch verwarmingselement 
alleen SolvisMax/Ben WP 

Verwarmingsgroep-naverwarming instellen 
1. Selecteer in het hoofdmenu “Overig.”. 
2. “Geavanceerde functies” selecteren. 
3. “Elektr. verwarm.element” selecteren. 
4. “Gebruik voor VC-naverwarm.“ op gewenste waarde 

zetten. 
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• “Actueel vermogen”: Hier wordt de actuele vraag van 
het drietraps elektrische verwarmingselement als 
“0.0kW”, “3kW”, “6kW” of “9kW” weergegeven. 

• “Gebruik voor WW-naverwarm.”: De WW-
naverwarming staat voorlopig altijd op “Aan” en kan niet 
worden gewijzigd. De regeling beslist zelf of extra onder-
steuning noodzakelijk is om te zorgen voor een vlotte 
warmwaterbereiding. Dit is vooral bij de SolvisLea 11 kW 
en 14 kW alleen bij zeer lage buitentemperaturen en ho-
ge warmwatertemperaturen het geval. 

• “Gebruik voor VC-naverwarm.”: De fabrieksinstelling 
van de verwarmingsgroep-naverwarming is “30min”, 
wat betekent dat het elektrische verwarmingselement 
pas na 30 minuten op het 1e niveau wordt bijgeschakeld 
als vermogen door de warmtepomp ontbreekt. Als dit op 
grond van de behoefte aan warmte noodzakelijk is, 
schakelt de warmtepomp steeds na 30 minuten een ni-
veau hoger, totdat het 3e niveau is bereikt. De onder-
steuning door het elektrische verwarmingselement kan 
ook worden uitgeschakeld, of tot 15, 30, 45 of 60 minu-
ten worden vertraagd. 

  

 
De bivalentie wordt in tegenstelling tot de hybride-
systemen niet geregeld op basis van een vaste bui-
tentemperatuur, maar op basis van de feitelijke 
voorwaarden en eisen die voortvloeien uit het ver-
warmingsbedrijf. Hierdoor is een zo energiebespa-
rend mogelijk gebruik van de verwarmingselemen-
ten gewaarborgd. 

  

6.5.3 Bivalente werking 
alleen SolvisBen/SolvisMax Gas-/Olie-Hybrid 

Bivalentietemperatuur instellen 
Als de buitentemperatuur lager is dan de ingestelde 
bivalentietemperatuur, wordt de gas- of oliebrander 
geactiveerd en worden de warmtepompen uitgeschakeld 
(bivalent-alternatief bedrijf). 
1. Menupunt “OVERIG” selecteren. 
2. “Geavanceerde functies” selecteren. 
3. “Dual mode operatie” selecteren. 
4. Waarden voor “Evenwichtstemperatuur water” en 

“Evenwichtstemperatuur verwarming” uitsluitend in 
overleg met de installateur wijzigen. 

  

 

 

 

 

  

6.5.4 Silent Mode 
alleen SolvisMax/Ben met SolvisLea/SolvisLea Eco 

Voor een nadere toelichting zie hoofdstuk “Beschrij-
ving van de werking van de SolvisControl”, pag. 36. 
  

Stille modus activeren 
Voor een stil bedrijf met verlaagd vermogen van de 
warmtepomp als volgt te werk gaan: 
1. Menupunt “OVERIG” selecteren. 
2. “Geavanceerde functies” selecteren. 
3. “Stille modus” selecteren. 
4. Om te activeren op de pijl naast “Uit” bij “Stille mo-

dus” drukken. 
5. Naast “Compressor snelheid” de verlaging van het 

toerental van de compressor instellen (fabrieksinstel-
ling “70%”). 

6. Op de pijl naast “Start” bij “Tijdvenster instellen” 
drukken om het tijdvenster voor de Stille modus (fa-
brieksinstelling 22 - 6 uur) in te stellen. 

  

 

 

 

 

  

 
De tijdvensters voor de Stille modus mogen het 
tijdvenster van de warmwaterbereiding voor zover 
mogelijk niet overlappen. De verlaging van het ver-
mogen kan bij gebruik van warm water onder be-
paalde omstandigheden tot minder comfort leiden. 

  

6.5.5 Smart Grid 
alleen SolvisMax/Ben met SolvisLea/SolvisLea Eco 

Voor een nadere toelichting zie hoofdstuk “Beschrij-
ving van de werking van de SolvisControl”, pag. 36. 
  

Maximale naverwarmingstemperatuur instellen 
Streeftemperatuur voor het maximale bedrijf als volgt 
instellen: 
1. Menupunt “OVERIG” selecteren. 
2. “Geavanceerde functies” selecteren. 
3. “Smart Grid” selecteren. 
4. Waarden voor “Max./versterkte bedr.temp.” en 

“Max./versterkte bedr.hyst.” uitsluitend in overleg 
met de installateur wijzigen. 
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6.5.6 Geheugenkaart (Basisinstellingen 
laden) 

 
Oproepen met het keuzemenu Overige, pagina 1. 

  

 

 

 

 

  

Geheugenkaart verwijderen 
De geheugenkaart moet met de opdracht “Geheugenkaart 
uitwerpen” worden gedeactiveerd, voordat deze eruit 
wordt gehaald. 
  

Doel geheugenkaart 
De geheugenkaart (microSD-kaart) is nodig voor het elke 
minuut en seconde vastleggen van de meetwaarden (data-
logging) voor de beveiliging van de basisinstellingen en 
voor de updates van de firmware. 
De SolvisControl slaat daarbij continu 1x per minuut alle 
statussen van de in- en uitgangen (sensors, pompen, 
warmtevragen enz.) op. Verder worden er elke seconde 
gegevens vastgelegd over de verwarming van vers water. 
Dit wordt automatisch gestart en beëindigd als er warm 
water wordt afgenomen. 
Om deze gegevens op de computer te kunnen weergeven 
en analyseren, staat er analyse-software ter beschikking. 
Indien u interesse heeft in deze software, kunt u contact 
opnemen met uw installatiebedrijf. 
De analyse van deze gegevens kan ook door de Solvis-
klantenservice worden uitgevoerd. De gegevens dienen via 
het installatiebedrijf per e-mail naar Solvis te worden ge-
stuurd. Aan deze service zijn kosten verbonden. 
  

Basisinstellingen laden 
De volgens de instellingen van de regelaar opgeslagen 
basisinstellingen kunnen als volgt weer worden hersteld: 
1. Open het menu “Overig.”. 
2. Selecteer “Geheugenkaart”. 
3. Selecteer “Basisinstellingen laden”. 
4. Selecteer voor het laden van de instellingen “Ja”. 
  

 

 

 

 

  

6.5.7 Verwarmingscircuits 

 
Oproepen met het keuzemenu Overige, pagina 1. 

  

 

 

 

 

  

• “Verw.groep 1”, “Verw.groep 2”, “Verw.groep 3”: In het 
menu “Overige>Verw.circuits” worden de instelparame-
ters voor de betreffende verwarmingscircuits samenge-
vat. De instellingen worden aan de hand van het voor-
beeld van verwarmingscircuit 1 verklaard. Deze moeten 
voor elk aanwezig verwarmingscircuit apart worden aan-
gepast. 

• Met “Zonnes.overschot” kan de overschotfunctie van 
het zonnesysteem aan de verwarmingscircuits worden 
toegewezen, zie hoofdstuk “Overschotfunctie van het 
zonnesysteem”, pag. 38. 

  

De status opvragen 
1. Ga naar het menu „Overige“. 
2. „Verwarmingscircuits“ selecteren. 
3. De statuswaarden aflezen. 
  

 

 

 

 

  

• „Status verwarmingscircuit“: Actuele status (b ijv. „Dag“ 
voor dagmodus, „Nachtverl..“ voor nachtverlagingsmo-
dus of „WW-voor“ voor warmwatervoorrang). 

• „Warmwatervoorrang“: „In“ betekent dat de groeps-
pompen worden uitgeschakeld, indien het warmwater-
voorraadvat wordt naverwarmd. 

• „Bedrijfsmodus verwarmingscircuit“: Hier wordt weer-
gegeven, in welke bedrijfsmodus verwarmingscircuit zich 
bevindt (b ijv. „Auto“ voor Tijd / Automatische modus). 

  

Aanvoertemperatuur 
In de fabrieksinstelling is ingesteld dat de aanvoertempera-
tuur met behulp van een stooklijn (“curve”) automatisch 
wordt berekend, zie afbeelding “Stooklijnen bij diverse 
gewenste ruimtetemperaturen”. 
Bij de berekening van de stooklijn wordt rekening gehou-
den met de buitentemperatuur van dat ogenblik.  
Met de instelling “Fix” kunnen 2 vaste aanvoertempera-
turen worden ingesteld: 
• een voor de dagmodus (tijdens de verwarmingstijden) 
• een voor de nachtmodus (buiten de verwarmingstijden) 
  

Aanvoertemperatuur vast instellen 
1. Ga met de navigatieknop omlaag naar de volgende 

pagina. 
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• „Bedrijfsmodus AV-temp.“: „Curve“ of „Vast“ de aan-
voertemperatuur wordt ofwel automatisch aangepast 
ofwel is onafhankelijk van de buitentemperatuur. 

  

2. „Bedrijfsmodus AV-temp.“ van „Curve“ op „Vast“ 
omzetten. 

3. Invoerveld „Vast-aanvoer-dag“ (kort op „–“ of „+“ 
tippen): instelling van de aanvoertemperatuur tijdens 
dagmodus. 

4. Invoerveld „Vast-aanvoer-nachtverl.“ (kort op „–“ of 
„+“ tippen): instelling van de aanvoertemperatuur tij-
dens nachtverlaging. 

  

 

 

 

 

  

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. 22: 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 

  

Richtwaarden voor de steilheid 
Gebouw (verwarming) Steilheid 

Oudbouw (radiator) 1,3 

Nieuwbouw (radiator) 1,1 

(vloerverwarming) 0,8 
  

Afhankelijk van de omstandigheden in het gebouw is een 
dienovereenkomstige instelling van de stooklijn vereist. 
Grove richtwaarden voor de steilheid van de stooklijn vindt 
u in de tabel. 
  

 
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. 46, worden uitgevoerd. 

  

Ruimte-setpoint en verlagingstemperatuur wijzigen 
1. Met de navigatie-button naar beneden in het volgende 

menu wisselen. 
2. De waarden eventueel aanpassen. 

 

 

 

 

  

• „Dag-temp.tijdvenster 1 - 3“: invoer van de gewenste 
ruimtetemperaturen, welke voor de dagmodus (binnen 
de verwarmingstijdvensters 1 - 3) dienen te gelden. 

• „Temperatuur nachtverlaging“: invoer van de tempera-
tuur, welke geldt voor de ruimten die buiten het tijdven-
ster verwarmd dienen te worden. 
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De waarden overeenkomstig uw wensen aanpas-
sen. Hierbij dient in acht te worden genomen dat de 
verlaging van de ruimtetemperatuur met slechts 
1 °C een energiebesparing van ca. 5 % kan opleve-
ren! Voor het wijzigen van de verwarmingstijden, 
zie hst. „Verwarmingstijden wijzigen“, blz. 20. 

  

Activeringstijd en invloed van de ruimte instellen 
1. Ga met de navigatieknop omlaag naar de volgende 

pagina. 
2. De waarden eventueel aanpassen. 
  

 

 

 

 

  

• “Aanv.temp. ACT”: actuele aanvoertemperatuur van het 
verwarmingscircuit als er een aanvoersensor aanwezig is. 

• “Aanv.temp. GEW”: door de regelaar bepaalde gewens-
te aanvoertemperatuur. 

• “Invloed van de ruimte”: Als er een ruimtebedienings-
element (optioneel) is aangesloten, kan worden inge-
steld hoe hoog de invloed van de ruimtetemperatuur op 
de berekening van de gewenste aanvoertemperatuur is. 
Wij adviseren een instelling van 10 %. 

  

 
Wordt er een ruimtebedieningselement gebruikt en 
is de invloedfactor van de ruimte > 0, dan moeten 
de radiatorventielen in de ruimte waarin het ruim-
tebedieningselement is geïnstalleerd, volledig zijn 
geopend. 

  

• “Activeringstijd”: Afhankelijk van de buitentemperatuur 
wordt het verwarmingscircuit overeenkomstig de active-
ringstijd vroeger omgeschakeld naar dagbedrijf. Dit heeft 
tot doel, bij lagere buitentemperaturen dienovereen-
komstig vroeger met de verwarming van de ruimten te 
beginnen. 

  

 
Afb. 23: Activeringstijd 
  

Voorbeeld: 
De activeringstijd is lineair afhankelijk van de buitentem-
peratuur. In de afbeelding is het tijdsbestek van het voor-
tijdig verwarmen in afhankelijkheid van de buitentempera-

tuur voor de activeringstijden van 0, 10, 20 en 30 minuten 
weergegeven. 
• Bij +10 °C bedraagt de activeringstijd altijd 0 minuten 
• Bij -10 °C komt de activeringstijd overeen met de inge-
stelde waarde “Activeringstijd”. 
  

Zomer-/winteromschakeling instellen 
1. Ga met de navigatieknop omlaag naar de volgende 

pagina. 
2. De waarden eventueel aanpassen. 
  

 

 

 

 

  

• „Buitentemp.ACT“: Actuele buitentemperatuur 
• „Buitentemp.GW“: gemiddelde waarde over 30 minuten 

(wordt door de regelaar gebruikt). 
• „Buitentemp.MAX“: uitschakeltemperatuur van het 

verwarmingscircuit in de dagmodus 
• „Buitentemp.MIN“: uitschakeltemperatuur van het ver-

warmingscircuit in de nachtverlagingsmodus. 
  

Het verwarmingscircuit wordt uitgeschakeld, indien over-
eenkomstig de bedrijfsmodus (dag- / nachtverlagingsmo-
dus) de gemiddelde waarde van de buitentemperatuur de 
„MIN“ resp. „MAX“– waarde met 2 K (hysterese) over-
schrijdt. 
  

Voorbeeld: 
Met de waarden links schakelt in de dagmodus het ver-
warmingscircuit zich uit, indien de gemiddelde buitentem-
peratuur boven 19 °C + 2 K = 21 °C stijgt. Het verwarmings-
circuit schakelt zich weer in, indien de buitentemperatuur 
onder 19 °C daalt. 
In de nachtverlagingsmodus wordt uitgeschakeld, indien 
de gemiddelde buitentemperatuur boven 10 °C + 2 K = 
12 °C stijgt. Het verwarmingscircuit schakelt zich weer in, 
indien de buitentemperatuur onder 10 °C daalt. 
  

 
Hoe lager de uitschakeltemperaturen worden geko-
zen, des te meer energie er kan worden bespaard. 
De in de fabriek reeds ingestelde temperaturen 
19 °C en 10 °C zijn afgestemd op nieuwbouw met 
goede warmte-isolatie en dienen eventueel op de 
werkelijke uitvoering van de warmte-isolatie te 
worden aangepast. 

  

 
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. 
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6.5.8 Installatieschema 

 
Oproepen met het keuzemenu Overige, pagina 1. 

  

Installatiestatus opvragen 
1. Open het menu “Overig.”. 
2. “Installatieschema” selecteren. 
3. De statuswaarden in het eerste menu (warm water) 

aflezen. 
4. Selecteer voor de andere installatieschema's bovenin 

de buttons “Zonne” of “V.warm.”. 
  

Verklaring van de installatieschema's 

 

 

 

 

  

Pagina 1: warm water 
• Voorraadvat met sensoren S1, S4, S9 (evt.) en S3 
• Warmwaterstation met sensoren S2 en S18 alsmede 

PWM-pomp „WW“ 
• Koudwatersensor S15 (indien niet aangesloten wordt 

constant 10 °C aangegeven) 
• Circulatie (indien geactiveerd: puls, tijd alsmede puls en 

tijd) met sensor S11 en pomp A1. 
  

 

 

 

 

  

Pagina 2: verwarmingsgroepen en warmtegeneratoren 
• Voorraadvat met sensoren S1, S4, S9 (evt.) en S3 
• Geïntegreerde brander op uitgang A12 (gas, olie) en A13 

(olie, brander2) of externe ketel evt. met laadpomp „LP“ 
of A13 en evt. ketelsensor S14 

• Indien aanwezig, ketel voor vaste brandstof met laad-
pomp A7 en ketelsensor S16 

• Verwarmingsgroep 1 met pomp A3, evt. mengklep A8/9 
en sensor S12 

• evt. verwarmingsgroep 2 met pomp A4, evt. mengklep 
A10/11 en sensor S13 

• evt. verwarmingsgroep 3 met pomp A5, evt. mengklep 
A6/7 en sensor S16 

• evt. aanwezige ruimtebedieningselementen worden 
weergegeven 

• Buitentemperatursensor S10. 
  

Als de registratie van de warmtehoeveelheid in het 
Modbus-menu geactiveerd is, verschijnt in het grafische 

installatieschema van de specialist een extra element op 
het scherm “V.warm.” tussen de navigatiebuttons. Deze 
weergave bevat: 
  

 

 

 

 

  

• aanvoertemperatuur van het/de verwarmingscircuit(s) 
(rode meetpunt, graden Celsius) 

• retourtemperatuur van het/de verwarmingscircuit(s) 
(blauwe meetpunt, graden Celsius) 

• flow van het/de verwarmingscircuit(s) (VSG-symbool, 
liter per uur) 

• huidig vermogen van het/de verwarmingscircuit(s) (kilo-
watt) 

  

Als er geen dataverbinding met de Modbus-printplaat is, 
worden alle waarden met nul (0.0) aangegeven. Een bijbe-
horende melding verschijnt na een onderbrekingstijd van 
ca. 15 seconden (time-out). 
De beide temperatuursensoren van de Modbus-printplaat 
worden bij kortsluiting met “-35°C” en bij een kabelbreuk 
met “+250°C” aangegeven. 
  

 

 

 

 

  

Pagina 3: zonne-energiesysteem 
• Voorraadvat met sensoren S1, S4, S9 (evt.) en S3 
• Installatie met 2 groepen met pompen SP1 en SP2 als-

mede temperatuursensoren S5, S6, S7, S8 en S17 
• indien beschikbaar oostwest-dak met kleppen A6 en A7 

alsmede sensor S16 
• Zonnevolumestroom S17 in l/h 
• Actuele capaciteit zonne-energiesysteem in kW. 

alleen SolvisMax/Ben met SolvisLea/SolvisLea Eco 

 

 

 

 

  

Pagina 4: Warmtepomp 
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• Boiler met sensoren S1, S3, S4 en S9 
• Aanvoer- en retourtemperatuur warmtepomp 
• Weergave van het vermogen van de laadpomp in pro-

centen 
• actueel niveau van het elektrische verwarmingselement 
• actueel vermogen van de compressor 
• Volumestroom in l/min. 
• Buitentemperatursensor S10. 
  

alleen SolvisMax/Ben met SolvisTim (PV2Heat) 

 

 

 

 

  

Pagina 5: SolvisTim (PV2Heat) 
• Voorraadvat met sensoren S1, S4, S9 (evt.) en S3 
• aanvoer- en retourtemperatuur warmtepomp 
• weergave van het vermogen van de elektrische verwar-

mingsstaaf (0, 3 of 6 kW) 
• huidig gemeten energie-overschot 
• Buitentemperatursensor S10. 
  

6.5.9 Systeeminformatie 

 
Oproepen met het keuzemenu Overige, pagina 2. 

  

Systeeminformatie opvragen 
1. Open het menu “Overig.”. 
2. Roep met de navigatietoets de volgende pagina op. 
3. Selecteer “Systeeminformatie”. 
4. De systeeminformatie aflezen*. 
  

 

 

 

 

  

* Afhankelijk van het systeem “SolvisMax 7” of “Solvis-
Ben” 
  

6.5.10 Gebruikerswisseling 

 
Oproepen met het keuzemenu Overige, pagina 2. 

  

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. 
  

 

 

 

 

  

6.5.11 Telfunctie 

 
Oproepen met het keuzemenu Overige, pagina 2. 

  

Warmtehoeveelheden opvragen 
1. Naar het menu “Overig.” gaan. 
2. “verder” selecteren. 
3. “Telfunctie” selecteren. 

 

 

 

 

  

4. “Warmtehoev.” selecteren. 

 

 

 

 

  

Toelichting op het menu Looptijden 

 

 

 

 

  

De looptijden van de aangesloten apparaten worden in 
uren weergegeven. Als er een zonne-energiesysteem aan-
gesloten is, worden de looptijden van de zonnepomp 1 
(primair circuit of ook collectorcircuit) en daarnaast die van 
zonnepomp 2 (secundair circuit of opslagcircuit) weerge-
geven. 
Bij de oliebrander wordt de looptijd van de 1e trap en 
rechts daarnaast die van de 2e trap weergegeven. Bij de 
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gasbrander en warmteopwekker 2 wordt slechts één loop-
tijd weergegeven, omdat ze niet over brandertrappen 
beschikken. 
Bij PV2Heat worden de looptijden van SolvisTim 3 kW of 
SolvisTim 6 kW weergegeven. 
  

Toelichting op het menu Startprocedures 

 

 

 

 

  

Hier worden de startprocedures van de aangesloten bran-
ders en aanvullende warmteopwekkers dan wel PV2Heat 
(SolvisTim) weergegeven. 
  

Toelichting op het menu Warmtehoeveelheden 

 

 

 

 

  

De warmtehoeveelheden worden in de vorm van tabellen 
met een optische scheiding van opwekkers (rode kleur) en 
verbruikers (blauwe kleur) weergegeven. 
Naast de som van de betreffende warmtehoeveelheden 
verschijnen de tellers van vandaag en gisteren. Zo kunnen 
opgewekte en gebruikte warmtehoeveelheden overzichte-
lijk worden afgelezen. De invloed van wijzigingen van pa-
rameters of van het verwarmingssysteem wordt zo snel 
inzichtelijk. 
  

6.5.12 Resetten van de tellers 
De tellerstanden kunnen doelgericht worden gereset in het 
bereik dat gewijzigd werd, bijvoorbeeld bij de uitbreiding 
met een warmtepomp, een PV2Heat-station of de registra-
tie van VC-warmtehoeveelheden (VC-WME). 
Bij de VC-WME-printplaat worden de tellerstanden direct 
in het apparaat opgeslagen. Bij de inbedrijfstelling van het 
apparaat is het eventueel vereist de tellerstanden op nul te 
zetten. Ook na de vervanging van componenten kan het 
zinvol zijn de betreffende teller de resetten. 
  

Warmtehoeveelheid op nul zetten 
1. Naar het menu “Overig.” gaan. 
2. “verder” selecteren. 

3. “Telfunctie” selecteren. 
4. “Tellerstanden beheren” selecteren. 

 

 

 

 

  

5. Met de navigatie-button naar het volgende menu gaan. 
  

 

 

 

 

  

6. “resetten” naast “Warmtehoeveelheid VC” selecteren 
om de betreffende tellerstand op nul te zetten. 

  

 

 

 

 

  

7. De beveiligingsvraag met “Ja” beantwoorden. 
  

 

 

 

 

  

Mogelijke opties van het menu “Tellerstanden beheren”: 
• “opgeslagen tellerstanden laden”: tellerstanden die op 

de geheugenkaart zijn opgeslagen, kunnen zo in de rege-
laar worden ingelezen, bijv. nadat de centrale regelaar 
vervangen is. 

• “warmteopwekker resetten”: zet alle bedrijfstellers voor 
de aangesloten warmteopwekkers op nul, bijvoorbeeld 
looptijden, bedrijfsuren, gegenereerde warmtehoeveel-
heden (incl. dagteller). 

• “warmwater resetten”: zet de getapte waterhoeveel-
heid op nul (incl. dagteller). 

• “zonne-energiesysteem resetten”: zet alle bedrijfstellers 
(looptijden) van het zonne-energiesysteem en de gege-
nereerde warmtehoeveelheid (incl. dagteller) op nul. 
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• “PV2Heat resetten”: zet de gegenereerde warmtehoe-
veelheid (incl. dagteller) en de opgenomen elektrische 
energie op nul. 

• “warmtehoeveelheid VC resetten”: zet de verbruikte 
warmtehoeveelheid op nul (incl. dagteller). 

• “alle tellerstanden resetten”: zet alle tellers van de tel-
functie op nul (leveringstoestand). 

  

6.5.13 Tijd / datum 

 
Oproepen met het keuzemenu Overige, pagina 3. 

  

 

 

 

 

  

De tijd kan automatisch worden gesynchroniseerd als de 
SolvisControl met internet is verbonden. Daarvoor moet u 
wanneer er een internetverbinding is het menupunt “Tijd 
via internet” instellen op “Aan” en dan de tijdzone instel-
len (standaardinstelling “+1:00” voor Parijs/Berlijn). De 
automatische omschakeling van zomer- naar wintertijd is 
dan standaard geactiveerd (“Aan”) en kan met “Uit” wor-
den gedeactiveerd. 
  

Datum en tijd instellen 
1. Open het menu “Overig.”. 
2. Selecteer 2 keer “Verder”. 
3. Selecteer “Tijd/datum” en “Instellen”. 
4. Stel de tijd en datum in, zoals beschreven in hoofd-

stuk “Wijzigen van getalwaarden”, pag. 12. 
  

 

 

 

 

  

6.5.14 Portaal 

 
Oproepen met het keuzemenu Overige, pagina 3. 

  

 
Om de portaalfunctie te kunnen gebruiken, moet er 
een verbinding met de router/repeater tot stand 
worden gebracht en moet het lokale netwerk een 
verbinding met internet hebben. 

  

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. 
  

 

 

 

 

  

Instellingen 
Voordat u de SolvisControl via het portaal kunt aansturen, 
moet u een gebruikersaccount maken bij 
“http://solvisportal.de”. 
  

 
  

Daarna moet u met “SC3 met portaal verbinden” een 
koppelingscode maken. Deze is nodig om de SolvisControl 
met het gebruikersaccount te verbinden. 
Met “Verbinding met SolvisPortal verwijderen” kan een 
verbinding weer ongedaan worden gemaakt. Om opnieuw 
verbinding te kunnen maken, moet er met “SC3 met por-
taal verbinden” een nieuwe koppelingscode worden ge-
maakt en in het gebruikersaccount worden ingevoerd. 
Als er een verbinding met het portaal is, dan wordt er in 
het hoofdmenu Verwarming bovenaan het beeldscherm 
een symbool in de vorm van een wolkje weergegeven. Het 
portaal kan met “Geg.overdracht SolvisPortal” op elke 
gewenst moment worden geactiveerd (“Aan”) en gedeac-
tiveerd (“Uit”). De koppeling met het gebruikersaccount 
blijft daarbij bestaan. 
  

 
Zie voor een uitvoerige handleiding bij SolvisPortal 

Bedieningshandleiding SolvisPortal (BAL-SPT-SC-
3). 

  

6.5.15 Netwerk 

 
Oproepen met het keuzemenu Overige, pagina 3. 

  

 

 

 

 

  

“IP-adres”: Als de regelaar met het eigen netwerk is ver-
bonden, wordt hier het IP-adres weergegeven waarmee 
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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. Het toestel met de browser en de regelaar moeten 
zich in hetzelfde netwerk bevinden of via DynDNS resp. 
VPN met het netwerk verbonden zijn, zie hoofdstuk 
“Remote-functie”, pag. 37. 
“Wifi-koppeling starten”: Hier kan de regelaar draadloos 
worden verbonden met het thuisnetwerk. Hiervoor wordt 
met “starten” een wifi-hotspot geactiveerd, waarop met 
het mobiele toestel kan worden ingelogd. Vervolgens 
wordt op het mobiele toestel een browser opgeroepen en 
wordt het draadloze wifi-netwerk van het thuisnetwerk 
geselecteerd. Na correcte invoer van het wifi-wachtwoord 
voor het thuisnetwerk wordt de hotspot uitgeschakeld en 
verschijnt het IP-adres van de regelaar. Als geen IP-adres 
verschijnt, is waarschijnlijk een verkeerd wachtwoord in-
gevoerd. In dit geval moeten de netwerkinstellingen wor-
den gereset, waarna de procedure moet worden herhaald 
(vgl. hoofdstuk “Verbinding met wifi”, pag. 14). 
“Netwerkinstelling resetten”: Alle netwerkparameters 
worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen en de rege-
laar wordt automatisch opnieuw gestart. 
  

6.5.16 Weergave/taal 

 
Oproepen met het keuzemenu Overige, pagina 3. 

  

 

 

 

 

  

Met “Achtergrondverlichting display” kan de sterkte van 
de achtergrondverlichting worden ingesteld (instelbereik 
1...25). 
Met “Uitschakeling display na” kunt u de duur van de 
achtergrondverlichting instellen. 
Het geluidssignaal dat klinkt als er buttons worden geselec-
teerd, kan hier ook worden geactiveerd (“Aan”) of gedeac-
tiveerd (“Uit”). 
  

Menutaal instellen 
1. Open het menu “Overig.”. 
2. Ga met de navigatieknop 2 pagina's verder. 
3. Selecteer “Taal”. 
4. Gewenste taal selecteren. Evt. met “volgende” naar 

overige talen omschakelen. 
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7 Beschrijving van de werking van de SolvisControl 

7.1 Basisfuncties 
7.1.1 Warmwater 
Tapwaterverwarming vindt hygiënisch gezien onberispelijk 
plaats volgens het doorstroomprincipe via een externe 
warmtewisselaar en waarborgt op deze manier de drink-
waterkwaliteit. Tapwatertemperatuur wordt via een flow-
sensor geregeld. Indien er warmwater wordt afgetapt, dan 
schakelt de regeling de warmwaterpomp in en regelt het 
toerental voor een constante warmwatertemperatuur. De 
tapcapaciteit wordt via het warmwaterstation afgebeeld. 
  

7.1.2 Circulatie 
De pomp van de warmwatercirculatie wordt ingeschakeld 
zodra de temperatuur aan de sensor lager is dan de instel-
waarde-temperatuur minus "Verschil in". De pomp scha-
kelt weer uit zodra de instelwaarde-temperatuur wordt 
bereikt. Na het uitschakelen is de pomp gedurende 10 
minuten geblokkeerd. Aanvullend op deze regeling van de 
temperatuur bestaat de mogelijkheid om de tijden waarop 
de circulatiepomp in bedrijf dient te zijn te begrenzen of 
de pomp met behulp van de impuls-functie de pomp in te 
schakelen. Hierbij moet de waterkraan kort worden geo-
pend en vervolgens weer dichtgedraaid. Beide opties kun-
nen tevens tegelijkertijd geactiveerd zijn. De circulatielast 
wordt door de circulatiepomp ter beschikking gesteld. 
  

7.1.3 Verwarming 
De systeemregelaar SolvisControl voorziet het huis van 
warmte, die via van elkaar gescheiden en te regelen ver-
warmingscircuits naar behoefte kan worden verdeeld. De 
voor de desbetreffende ruimtetemperatuur benodigde 
gewenste aanvoertemperatuur wordt met behulp van 
stooklijnen afhankelijk van de buitentemperatuur volledig 
automatisch berekend. 
Om energie te besparen kunnen per verwarmingscircuit 
drie verschillende tijdvensters worden gebruikt, waarmee 
een verlaging van de ruimtetemperatuur in tijden van 
afwezigheid of 's nachts kan worden ingesteld. Bij langdu-
rige afwezigheid kan met behulp van de vakantiefunctie 
de temperatuur blijvend worden verlaagd en op het tijd-
stip van terugkomst weer worden verhoogd. Een zoge-
naamde partyfunctie zorgt ook dan voor warmte, indien 
een keer tijdens de nachtverlagingsperiode verwarmd 
dient te worden. In de stand-bymodus voorkomt een 
Vorstbeveiligingsfunctie dat er schade kan ontstaan door-
dat met verwarmingswater gevulde leidingen bevriezen. 
Voor het sneller verwarmen na de nachtverlaging kan een 
zogenaamde activeringstijd de verwarmingsmodus voor-
tijdig laten starten. Voorts kan, indien bij lage tempera-
turen de ruimten niet snel genoeg warm worden, de aan-
voertemperatuur, afhankelijk van de buitentemperatuur, 
meer worden verhoogd; neem hierover a.u.b. contact op 
met uw installateur. Met behulp van de ECO-functie kan 
tijdens de overgangstijden de zonnewarmte effectiever 
worden gebruikt. 
  

7.1.4 Ontdooien 
alleen SolvisMax/Ben met SolvisLea/SolvisLea Eco 

Indien aan de lucht warmte wordt onttrokken, conden-
seert water uit de lucht. Bij buitentemperaturen onder 7 °C 
kan het condensaat op de warmtewisselaar bevriezen en 
daarmee de warmteoverdracht negatief beïnvloeden. 
De ontdooifunctie bevrijdt de warmtewisselaar van het ijs 
en waarborgt een storingsvrije, efficiënte werking. Met dit 
doel draait het proces van de warmtewisselaar om: Aan 
het boilerwater wordt een beetje warmte onttrokken, die 
aan de lucht-warmtewisselaar wordt toegevoerd. Zodra 
deze is ontdooid, wordt de functie uitgeschakeld en is de 
warmtepomp weer gereed voor gebruik. 
Een warmtevraag kan pas na het succesvol ontdooien 
worden voortgezet. Tijdens het ontdooien zijn A6 en A13 
uitgeschakeld omdat het laden van de boiler in deze be-
drijfsmodus niet mogelijk is. 
  

 
Tijdens het ontdooien kan het zijn dat vóór de 
warmtepomp dampontwikkeling zichtbaar is. 

  

7.1.5 Smart Grid 
alleen SolvisMax/Ben met SolvisLea/SolvisLea Eco 

Het begrip intelligent stroomnet (in het Engels smart grid) 
omvat de communicatieve koppeling en besturing van 
stroomopwekkers, boilers, elektrische verbruikers en net-
werkapparatuur in energietransmissie- 
en -distributienetten van de elektriciteitsvoorziening.  
Dit maakt optimalisatie en monitoring van de met elkaar 
verbonden onderdelen mogelijk. Doel is waarborging van 
de energievoorziening op basis van een efficiënt en be-
trouwbaar systeem. [Bron: Wikipedia.org] 
De status in het “Smart Grid”-menu geeft de actuele be-
drijfsmodus aan: “Normaal bedrijf”, “Blokkeertijd”, “Ver-
hoogde operatie”, “Maximale operatie”. 
Bij normaal bedrijf wordt de boiler in afhankelijkheid van 
de vraag opgeladen. Bij verhoogd c.q. maximaal bedrijf 
wordt de boiler tot S4 opgeladen tot de ingestelde maxi-
male naverwarmingstemperatuur. Hiervoor kan de warm-
tepomp alleen of samen met de elektrische verwarmings-
elementen worden gebruikt. 
Smart Grid heeft alleen betrekking op elektrische warmte-
generatoren, in het hybridesysteem wordt voor de gas- of 
oliebrander geen Smart Grid toegepast. 
Daarnaast is het ook mogelijk om eigen overschotten van 
het zonnesysteem te gebruiken. 
  

7.1.6 Silent Mode 
alleen SolvisMax/Ben met SolvisLea/SolvisLea Eco 

De “Stille modus” kan worden in-/uitgeschakeld en dient 
voor reductie van het geluid, bijv. 's nachts. 
In het ingestelde tijdvenster wordt het naverwarmings-
vermogen gereduceerd. In de fabrieksinstelling is de Silent 
Mode van maandag t/m zondag van 22:00 tot 6:00 uur 
actief. 
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Door de reductie van het naverwarmingsvermogen kan in 
ongunstige gevallen extra stroom- of brandstofverbruik (bij 
Hybrid) ontstaan in geval van een verhoogde behoefte aan 
warmte. 
  

7.1.7 Zonnecircuitregeling 
De aansturing van de zonnecircuitpompen wordt overeen-
komstig de respectievelijke in- en uitschakelverschillen met 
betrekking tot de desbetreffende temperatuursensoren 
uitgevoerd. De zonnecircuitpomp in het primaire circuit 
wordt aan de hand van de collectorsensor (S8) en de zon-
necircuitpomp in het secondaire circuit aan de hand van de 
zonnecircuitaanvoersensor (S7) geregeld.  
Regeling van de zonnecircuitpompen: De flow in de zonne-
energie-installatie wordt met behulp van toerentalge-
regelde zonnecircuitpompen zodanig geregeld dat de tem-
peraturen in het voorraadvat zo spoedig mogelijk en over-
eenkomstig de behoefte worden geladen. In samenwer-
king met het lagen-laadsysteem wordt het voorraadvat 
hierdoor snel op beschikbaarheidstemperatuur gebracht, 
en hoeft de brander, vergeleken met gebruikelijke sys-
temen, in mindere mate na te verwarmen.  
  

7.1.8 Veiligheidsfunc. van zonnecircuit 
Temperatuursensoren bewaken de collector(en) en het 
voorraadvat. Dit maakt een meervoudige veiligheidsfunctie 
mogelijk, d. w.z., de zonnecircuitpomp schakelt uit, indien:  
• de collectoren een temperat. van  125 °C overschrijden.  
• temp. aan voorraadvatreferentie (S3)  90 °C of aan het 

voorraadvat bovenin (S1)  90 °C worden overschreden.  
  

7.2 Speciale functies 
Bovendien zijn er benevens de basisfuncties speciale func-
ties, welke door de installateur bij het initialiseren van de 
regelaar worden ingesteld: 
• Oost- / Westdak  
• Vastebrandstofketel 
• 3e gemengd verwarmingscircuit. 
  

7.2.1 Oost-/west-dak 
Voor een optimaal gebruik van de zonnestraling dient het 
dakoppervlak met de collectoren in zuidelijke richting te 
wijzen. Hierdoor worden de collectoren zonder onderbre-
king door de zon bestraald (zonder schaduwinval). Bij vele 
huizen/woningen is het dakoppervlak echter in de richting 
oost en west gericht. In deze gevallen is de zon doorgaans 
te gebruiken, indien op beide dakoppervlakken collectoren 
worden geïnstalleerd.  
Beide collectorvelden worden met behulp van een zonne-
systeemklep in het zonnecircuit geïntegreerd. De regelaar 
dient in dit geval bij de inbedrijfstelling met behulp van de 
functie „Oost- / Westdak“ te worden geïnitialiseerd.  
Met behulp van de zonnesysteemkleppen schakelt de 
regeling, afhankelijk van de zonnestand, de desbetreffende 
zijde volledig automatisch hydraulisch in of uit. U hoeft 
hiervoor geen bijzondere instellingen te verrichten.  
  

7.2.2 Ketel voor vaste brandstof  
Functie „vastebrandstofketel“ maakt het regelen van ver-
warmingsketels, welke handmatig met vaste brandstoffen 
worden gestookt (haarden met een waterreservoir). Au-
tomatisch gestookte vastebrandstofketels  (houtpelletke-
tels) kunnen als „ketel van derden“ worden geïntegreerd.  
De SolvisControl neemt de temperatuurgestuurde regeling 
van de laadpompen van de handmatig te stoken vaste-
brandstofketel over. Hiervoor moet een ketelsensor op de 
SolvisControl worden aangesloten.  
  

7.2.3 3e gemengd verwarmingscircuit 
Met behulp van deze functie kan een 3e gemengd ver-
warmingscircuit worden gerealiseerd. Mengklep wordt op 
uitgang A6 / A7 en de aanvoersensor op ingang S16 aange-
sloten. Bij inbedrijfstelling van de installatie moet als func-
tie "3e gemengd verwarmingscircuit" worden ingevoerd.  
  

7.3 Bediening op afstand van de 
SolvisControl 

Met de systeemregelaar SolvisControl is het mogelijk om 
de installatie op afstand te bewaken en te bedienen. De 
regelaar wordt met een netwerkkabel (specificatie: min-
stens Cat-5e) aangesloten op een vrije aansluiting van de in 
het huis aanwezige router of repeater. Alternatief is met 
de wifi-functie een draadloze verbinding mogelijk. Hieron-
der worden de afzonderlijke netwerkfuncties nader toege-
licht. 
  

7.3.1 Remote-functie 
Met de remote-functie kan de verwarmingsinstallatie met 
volledige toegang tot de gebruikelijke bedieningsinterface 
van de regelaar in het lokale netwerk worden bewaakt en 
op afstand worden aangestuurd. De installateur brengt 
daarvoor een verbinding tot stand met de router en acti-
veert de remote-functie. 
In het hoofdmenu Verwarming wordt bovenaan het beeld-
scherm een IP-adres weergegeven. Dit moet in een brow-
ser (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Chrome 
etc.) worden ingevoerd om toegang te krijgen tot de Sol-
visControl (gebruikersnaam: “Solvis”, wachtwoord: 
“RCSC3!”). 
Voor een verbinding met de SC-3 van buiten het lokale 
netwerk adviseren wij het SolvisPortal, dat eenvoudig en 
snel kan worden ingesteld. Het SolvisPortal is bovendien 
versleuteld en werkt ook bij internetaansluitingen met 
mobiele routers of IPv6. 
  

7.3.2 Portaal 
Een andere gemakkelijke en veilige mogelijkheid van de 
bediening op afstand en bewaking (logging) vanuit elke 
locatie met internetverbinding is SolvisPortal, onze verbin-
ding met de cloud. 
Daarvoor moet u eerst bij “https://solvisportal.de” een 
gebruikersaccount maken en met behulp van een kop-
pelingscode een verbinding tot stand brengen, zie
hoofdstuk “Portaal”, pag. 34. 
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7.4 Overschotfunctie van het zon-
nesysteem 

Deze functie maakt de afvoer van overtollige warmte ter 
voorkoming van collectorstilstanden mogelijk en ontziet de 
zonne-energie-installatie. De overtollige warmte kan voor 
het met zonne-energie verwarmen van de kelder, badka-
mer of het zwembad worden gebruikt. 
  

7.4.1 Verwarming van kelder of bad-
kamer met zonne-energie 

In de zomer wordt bij buitentemperaturen hoger dan 21 °C 
(zie voor de fabrieksinstelling par. „Zomer-/ winterom-
schakeling instellen“, hst. „Verwarmingscircuits“, pag. 28) 
van het verwarmingsgroep uitgeschakeld. Door het active-
ren van de overschotfunctie van het zonne-energiesysteem 
kan onafhankelijk hiervan overtollige zonnewarmte wor-
den benut. Als het echter kouder wordt, en de ketel in de 
wintermodus staat, zorgt de brander voor naverwarming 
als de zonnewarmte niet voldoende is om de kelder of de 
badkamer in toereikende mate te verwarmen. 
Het betreffende verwarmingsgroep kan zijn voorzien van 
een  ruimtebedieningselement, zie hoofdstuk „Ruimte-
bedieningselement“, pag. 9. De verwarmingsgroep wordt 
ingeschakeld als de temperaturen aan de aanvoer van het 
zonnecircuit (S5) en aan de bovenste verwarmingsbuffer 
(S4) hoger zijn dan de activeringstemperatuur. Bij ge-
mengde verwarmingsgroepen wordt met de „streeftem-
peratuur mengklep verwarmingsgroep“ verwarmd. 
De verwarming met zonnewarmte wordt weer uitgescha-
keld als de ruimtetemperatuur „Dagtemp. tijdvenster 1" 
(zie par. „Gewenste ruimte- en nachttemperatuur wij-
zigen“, hst. „Verwarmingscircuits“, pag. 28) heeft bereikt 
(alleen bij een geïnstalleerd ruimtebedieningselement) of 
op de verwarmingsbuffer boven (S4) c.q. aanvoerleiding 
van het zonne-energiesysteem (S5) de inschakeltempera-
tuur 5 K lager wordt. 
  

 
VOORZICHTIG 
Bij niet-gemengde verwarmingscircuits kunnen 
aanvoertemperaturen van 90 °C worden bereikt. 

  

7.4.2 Zwembadverwar.(zonne-energ) 
Voor het verwarmen van een zwembad met de overschot-
functie is een poolsensor (zie hst. „Poolsensor (als op-
tie)“, pag. 10) noodzakelijk. Een leidingklemsensor wordt 
op de retour van het zwembadcircuit gemonteerd, tenein-
de het uitschakelen bij het bereiken van de instelwaarde-
temperatuur („dag-temp.-tijdvenster1“) te waarborgen. 
  

7.4.3 Activering 
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. 

  



 7  Beschrijving van de werking van de SolvisControl 
 

SOLVIS  BAL-SBSX-3-K-NL · Technische wijzigingen voorbehouden · 32441-3a 39 
 

 
In de fabriek is de activeringstemperatuur op 70 °C 
ingesteld en dient uitsluitend in uitzonderingsgeval-
len te worden gewijzigd. Enerzijds kan door een 
lagere activeringstemperatuur meer overtollige 
warmte worden gebruikt, te laag ingesteld kan 
anderzijds een verhoogd energieverbruik door con-
ventionele naverwarming optreden. 

 
Let erop dat de warmwatervraagtemperatuur nooit 
tot boven de ingestelde activeringstemperatuur kan 
stijgen. Anders verwarmt de gas- of oliebrander 
almaar na, indien door de zonnewarmte kortstondig 
de activeringstemperatuur werd bereikt. 

  

7.4.4 Instellingen 
Gewenste ruimtetemperatuur en bedrijfstemperatuur 
instellen 
1. Ga naar het menu “Overig”. 
2. “Verwarmingscircuits” selecteren. 
3. Selecteer het verwarmingscircuit waarvoor de over-

schotfunctie van het zonnesysteem dient te worden 
gebruikt. 

4. Met de navigatieknop naar beneden het menu 
“VERWARMING > VERWARMINGSCIRCUIT 3/5“ op-
roepen. 

5. Bij zwembadverwarming zonder brander: “Dag-
temp.tijdvenster1” = 29 °C evenals “verlagingstem-
peratuur” = 5 °C. 

6. Bij verwarming van een badkamer of kelder waarbij 
ook de brander dient na te verwarmen moeten de 
temperaturen worden ingesteld op basis van de indivi-
duele behoefte, d.w.z. dat buiten de tijden dat sprake 
is van een overschot van het zonnesysteem, normale 
verwarming plaatsvindt. 

  

 

 

 

 

  

Instelling tijdvensters 
• Zwembadverwarming zonder brander: De verwarmings-

tijden moeten worden gedeactiveerd, zodat het ver-
warmingscircuit zich altijd in de verlagingsbedrijf be-
vindt. Stel hiertoe het tijdvenster in het verwarmingscir-
cuit met de functie zonne-overschot in op ma - zo in van 
0:00 tot 0:00 uur, zie hoofdstuk “Verwarmingstijden 
wijzigen”, pag. 20. 

• Verwarming van badkamer/kelder met brander: Instellen 
op basis van de individuele behoefte, d.w.z. dat buiten 
de tijden dat sprake is van een overschot van het zonne-
systeem normale verwarming plaatsvindt. 

  

Buitenbedrijfstelling van het zwembad 
Indien het zwembad buiten bedrijf wordt gesteld, dan 
dient erop te worden gelet dat tevens de groepspomp 

wordt gedeactiveerd, omdat anders bij temperat. onder 
5 °C het verwarmingscirc. in bedrijf zou worden gesteld. 
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8 Verhelpen van storingen 
Weergave resetten 
Indien het toestel niet kan worden bediend, schakel het 
toestel dan uit en na ongeveer 10 s weer in. Kan de rege-
laar nog steeds niet worden bediend, dan kan de weer-
gave worden gereset: 
1. De installatie uitschakelen, de geheugenkaart verwij-

deren 

2. De toetsen „Terug" en „Help" gelijktijdig indrukken en 
ingedrukt houden. 

3. De installatie tijdens het ingedrukt houden inschakelen 
totdat de kalibratieweergave op het beeldscherm ver-
schijnt. 

4. De Engelstalige aanwijzingen op het beeldscherm vol-
gen. 

  

8.1 Verbindingsfouten wifi-verbinding 
Fouten na pogingen om te verbinden met wifi 
Weergave Oorzaak Verhelpen 

IP-adres: geen of 0.0.0.0 

Wachtwoord onjuist ingevoerd 
Voer het correcte wachtwoord van het (eigen) lokale netwerk, 
tik daarvoor op “Netwerk resetten” en herhaal het koppelen (zie

hoofdstuk “Inbedrijfstelling met assistent”, pag. 15) 

DHCP-server gedeactiveerd 
Activeer de DHCP-server in de router van het (eigen) lokale 
netwerk, zie hiervoor de bedieningsinstructies van de fabrikant. 
Tik vervolgens op “Netwerk resetten” en herhaal het koppelen 
(zie hoofdstuk “Inbedrijfstelling met assistent”, pag. 15) 

MAC-filter geactiveerd 

Activeer in de router van het (eigen) lokale netwerk onder wifi, 
veiligheid “alle nieuwe apparaten toestaan” (of een vergelijkbare 
tekst), zie hiervoor de bedieningsinstructies van de fabrikant. Tik 
vervolgens op “Netwerk resetten” en herhaal het koppelen (zie

hoofdstuk “Inbedrijfstelling met assistent”, pag. 15) 

SSID: verschijnt niet in de lijst Onjuiste actieve frequentieband 

Activeer in de router van het (eigen) lokale netwerk onder wifi, 
draadloze netwerken de 2,4 GHZ-frequentieband, zie hiervoor de 
bedieningsinstructies van de fabrikant. Tik vervolgens op “Net-
werk resetten” en herhaal het koppelen (zie hoofdstuk 
“Inbedrijfstelling met assistent”, pag. 15) 

  

8.2 Algemene fouten (installaties met warmtepomp) 
Storing Oorzaak Verhelpen 

Er stroomt water uit het toestel. 

SolvisLea: De condensaatafvoer kan verstopt zijn. 
SolvisLea Eco: Het is normaal dat water uit het 
toestel stroomt, er zijn namelijk geen ontdooibak 
en geen buis voor het afvoeren van het conden-
saat aanwezig. 

Alleen bij SolvisLea: Contact opnemen met de installateur om de 
condensaatafvoer te reinigen. 

Permanente, sterke ijsvorming 
op de verdamper en de ventila-
tor 

Ontdooien wordt niet correct uitgevoerd 
Contact opnemen met de installateur om te laten controleren of 
de componenten van de warmtepomp goed werken of om de 
opstelling aan te laten passen. 

  

Indien de oorzaak niet kan worden verholpen, de installa-
teur informeren. Voor een betere en snelle hulp het num-
mer op het typeplaatje (000000-0000-000000) medelen. 
Het typeplaatje bevindt zich achter de voorste bemante-
ling op de kopse kant van de aansluitbox. 
  

 
Afb. 24: Nummer op het typeplaatje 
  

8.3 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, 
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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. 
Indien er actieve meldingen bestaan, dan knippert in het 
hoofdbeeldscherm van de specialist (menu „Verwarming“) 
in plaats van de tijd / datum een desbetreffend symbool 
(waarschuwingsdriehoek in een cirkel). Door aantippen 
kunnen nog actieve meldingen opnieuw worden weerge-
geven. 
  

8.3.1 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. 

 
  

8.3.2 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 Contact opnemen met installateur 

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, anders contact 
opnemen met installateur 

10004 
Hogedruk De hogedrukbewaker is geschakeld 

Volumestroom te laag of temperatuur te hoog ingesteld. 
Laadpompvolumestroom, ruimtetemperatuur, stooklijn 
en warmwatertemperatuur controleren en evt. verla-
gen. 

10015 
Bewaking vorstbe-
veiliging ontdooiing 

De bewaking vorstbeveiliging tijdens ontdooiing is geactiveerd Volumestroom bij ontdooien of opslagtemperatuur te 
laag, contact opnemen met installateur 

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 / contact opnemen met 
installateur 

10028 
Oververhitting 
koelmiddel 

Oververhitting van het koelmiddel bij de verdamperuitlaat of bij de 
compressorinlaat te lang onder de toegestane grenswaarde 

Expansieklep werkt niet correct, contact opnemen met 
installateur 

10029 
Te weinig koelmiddel 

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

Lekkage van koelmiddel; expansieklep werkt nicht 
correct, contact opnemen met installateur 

30009 - 30044 
Sensor defect Sensorwaarde buiten het toelaatbare waardebereik Sensor defect, contact opnemen met installateur 

30055 
Communicatiefout: 
Gateway 

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

Zodra deze foutmelding naar de SC-3 is gestuurd, is de 
verbinding hersteld, bij herhaling contact opnemen met 
installateur 
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8.4 Storingsmeldingen 
De installatie is buiten werking gesteld; voor het opnieuw 
starten dient een fout te worden verholpen en de sto-
ringsmelding te worden gereset. 
  

 
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. Geldt 
alleen voor LN-3-gasbranders, vanaf 11-
2015: ook worden storingscodes van de 
branderautomaat uitgegeven (zie
hoofdstuk “Foutcodes gasbrander”, pag. 
43) 

Gas/Gas-Hybrid en Olie/Olie-Hybrid**: 
ontgrendelen van de melding 
Ontgrendelin andere gevallen bovendien 
op de branderautomaat, bijv. bij SÖ-NT, 
zie hoofdstuk “Ontgrendelen van een 
branderstoring (niet bij Gas en olie)”, 
pag. 45. 

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

De warmtegenerator wordt uitgescha-
keld. Contact opnemen met de installateur 

“Sensorcheck” Alleen SolvisBen Solo en SolvisMax: 
Verbinding sensor S9 onderbroken. 

Sensor S9 defect: geen temperatuur-
weergave van S9 of 
Condensaatafvoer verstoord, brander-
bedrijf wordt verminderd. 

Indien aanwezig, de condensaatafvoer 
controleren en eventueel contact opne-
men met de installateur. 

“Condensaat” 
Alleen SolvisMax gas/olie optioneel en 
SolvisBen gas/olie:  
Waarschuwingscontact condensaatpomp 
geactiveerd 

Condensaatafvoer verstoord, brander-
bedrijf wordt verminderd. 

Condensaatafvoer controleren, eventu-
eel contact opnemen met de installateur. 

* Wordt niet weergegeven bij door de klant ter beschikking gestelde ketels. 
** Bij SÖ-BW-2-branders moet de olie-hybrid op de branderautomaat worden ontgrendeld  
*** Alleen bij SolvisMax olie/SolvisBen olie of in Zwitserland ook bij SolvisMax gas/SolvisBen gas. 
  

8.4.1 Foutcodes SolvisTim 
Bij een storing toont de centrale regelaar SC-3 een foutco-
de met vier posities : 
  

Foutcode Tekst Beschrijving 

F001 Fout STB 

De in de verwarmings-
staaf ingebouwde 
mechanische veilig-
heidstemperatuurbe-
grenzer is geactiveerd. 
Deze moet met de hand 
worden gereset, zie
hoofdstuk “Resetten van 
de mSTB”. Informeer de 
klantenservice als de 
begrenzer herhaaldelijk 
wordt geactiveerd. 

F002 Vermogensmeter con-
troleren 

De Modbus-verbinding 
van de vermogensmeter 
naar de vermogenselek-
tronica is gebrekkig 

F004 Geen communicatie De Modbus-verbinding 
met de SC-3 is gebrekkig 

  

8.4.2 Resetten van de mSTB 
mSTB ontgrendelen 
Als het elektrische verwarmingselement is uitgevallen, 
kan de mechanische veiligheidstemperatuurbegrenzer 
(mSTB) van het element geactiveerd zijn. Ga als volgt te 
werk om de mSTB te ontgrendelen: 
1. Maak de kleine zwarte rubberen kap op de bovenkant 

van het verwarmingselement los. 
2. Druk de geïntegreerde knop met een dunne stift of 

schroevendraaier in. 
3. Breng de rubberen kap weer aan. 
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8.4.3 Foutcodes gasbrander 
Geldt alleen voor SX-LN-3-gasbrander vanaf 11-2015: De 
storingscodes van de branderautomaat wordt in de Solvis-

Control op de tweede pagina van de storingsmelding 
weergegeven. Daarvoor de navigatie-button selecteren. 
  

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 
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8.4.4 Foutcodes oliebrander BW-3 
Beknopte oorzaak Fout Omschrijving Oorzaak Maatregel HW 

Uitschakeling bij te 
hoge temperatuur 

F1 
Overschrijden van de temperatuur van de veilig-
heidsuitschakeling. FA geblokkeerd, automatische 
vrijgave na afkoeling Keteltemperatuur boven 

105 °C Reden controleren 

F129 Overschrijden van de temperatuur van de veilig-
heidsuitschakeling. FA geblokkeerd. 

  eSTB defect of onjuiste zit eSTB geheel naar binnen schuiven 
en werking controleren 

Geen vlam 
F4 Brander start, geen vlamvorming tijdens de beveili-

gingstijd. Brander probeert opnieuw te starten 
Divers zie tabel Fouten op symptoom 

F132 Brander start, maar geen vlamvorming. FA geblok-
keerd 

Flame loss 
F5 

De vlammen doven tijdens de stabilisatiefase of 
tijdens de werking. Brander probeert opnieuw te 
starten Divers zie tabel Fouten op symptoom 

F133 De vlammen doven tijdens de stabilisatiefase of 
tijdens de werking. FA geblokkeerd 

No sensor F12, F170 eSTB defect, FA geblokkeerd  eSTB controleren/vervangen 

Fan speed 

F24 Het toerental van de ventilator is niet in program-
mastap 7 of 8 bereikt. 

Ventilator of branderau-
tomaat defect 

Kabel, stekkers, ventilator, bran-
derautomaat controle-
ren/vervangen F152 

Het toerental van de ventilator is in de programma-
stappen 3, 4, 9, 10, 11, 12 niet bereikt. FA geblok-
keerd 

230V Supply F32 De 230 V-voedingsspanning ligt buiten het toege-
stane bereik. FA geblokkeerd 

Netspanning niet 230 V of 
branderautomaat defect 

Als de fout niet kan worden 
bevestigd of bij normale net-
spanning voorkomt, branderau-
tomaat vervangen. 

Failure Re-Update F38 Storing tijdens het actualiseren. FA geblokkeerd Branderautomaat geblok-
keerd 

Brander stroomloos maken en 
daarna opnieuw starten 

Product failure F89 internal error Branderautomaat defect Branderautomaat vervangen 

Bus timeout 
F90 Communicatie tussen FA en SolvisControl is ver-

stoord of onderbroken. FA geblokkeerd  

Dooft automatisch als communi-
catie aanwezig is. Status LED op 
FA controleren. Licht groen op: 
Spanningstoevoer en communica-
tie aanwezig. Knippert groen: 
spanningstoevoer aanwezig, maar 
geen communicatie. Brandt niet: 
geen spanning op de branderau-
tomaat. 

F255 Communicatie tussen FA en SolvisControl is ver-
stoord of onderbroken.  Kabel BUS-communicatie contro-

leren, initialisering controleren 

Programmeermodus F95 Programmeermodus actief  onderhoud plegen 

Reset-overschrijding F96 
Fout ontgrendeling op afstand, meer dan 5 ontgren-
delingen op afstand binnen 15 minuten, ontgrende-
ling op afstand wordt gedeactiveerd 

 
Branderautomaat stroomloos 
maken en eventueel storing 
ontgrendelen 

Flame simulation F139 
Verkeerde lichtinvloed/vlamverwisseling. Er is een 
vlamsignaal vastgesteld voordat de brander werd 
gestart. FA geblokkeerd 

Divers zie tabel Fouten op symptoom 

Time-out olievoor-
verwarmer F143 Tijdsoverschrijding olievoorverwarmer Olievoorverwarmer of 

branderautomaat defect 
Kabel, olievoorverwarmer, bran-
derautomaat controle-
ren/vervangen 

Relais defect F148 Relais defect. Relais defect Branderautomaat vervangen 

Fan speed F154 Het toerental van de ventilator is bij stilstand niet 
bereikt 

Ventilator of branderau-
tomaat defect 

Kabel, stekkers, ventilator, bran-
derautomaat controle-
ren/vervangen 

Para CRC error F158, F59 Ongeldige EEprom-parameters voor CM4-
instellingen. Branderautomaat defect Chipkaart of branderautomaat 

vervangen 

Programmeermodus F95 De branderautomaat staat in de programmeermo-
dus. FA geblokkeerd Onderhoud plegen 

Reset-overschrijding F96 
Teveel veranderingen in het 0-tot-1- ChipCom-K1-
Modus-Bit-7-adres (Remote reset) in een bepaalde 
periode (15 min). De ontgrendeling op afstand werd 
gedeactiveerd. 

FA geblokkeerd 
Stroomloos schakelen van de FA, 
foutmelding in de meldingslog 
met “start” naast “Brandersto-
ring ontgrendelen” in het menu 
“Installateur” => “Meldingen” => 
“Warmteopwekker” ontgrende-
len en FA vervangen. 

Internal error F99, F216, 
F227 Interne elektronische fout, FA geblokkeerd Branderautomaat defect 

CRC-Failure BBC F162, 
F164 

De interne gegevens van de EEprom of de chipkaart 
zijn niet in orde. FA geblokkeerd Chipkaart niet leesbaar Chipkaart vervangen, FA reset 

De brander-chipkaart 
ontbreekt F163 De geactiveerde chipkaart van de brander steekt 

niet meer in de branderautomaat. FA geblokkeerd Chipkaart ontbreekt Chipkaart insteken, FA reset 
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Beknopte oorzaak Fout Omschrijving Oorzaak Maatregel HW 

De brander-chipkaart 
is niet compatibel F165 De firmware van de brander-chipkaart en de bran-

derautomaat passen niet bij elkaar. FA geblokkeerd Onjuiste chipkaart Chipkaart vervangen, branderau-
tomaat reset 

BCC system failure F167 Fout tijdens activering van de chipkaart van de 
brander 

Branderautomaat geblok-
keerd 

Brander stroomloos maken en 
BCC opnieuw erin steken. Na de 
herstart een reset uitvoeren 

  

8.4.5 Ontgrendelen van een branderstoring (niet bij Gas en olie) 
Bij een branderstoring moet bij de SolvisLino of bij door de 
klant ter beschikking gestelde warmtegeneratoren de 
branderautomaat aan de brander worden gereset voordat 
de melding ontgrendeld kan worden. 
  

 
Het resetten van de branderautomaat bij de Solvis-
Lino of bij door de klant ter beschikking gestelde 
warmtegeneratoren wordt beschreven in de 
bedieningsinstructies van de warmtegenerator. 
Neem contact op met de betreffende fabrikant. 

  

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

50002 
Actor defect: Relais 
blijft hangen 

Alleen bij SolvisLea 11 en 14 kW. Herhaaldelijke verschijning van het 
meldingsnummer X- 0002 heeft geleid tot vergrendeling van de warm-
tepomp 

Contact opnemen met installateur 

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 Contact opnemen met installateur 

50013 
Bewaking: min. 
lagedruk 

Herhaaldelijke verschijning van het meldingsnummer X- 0013 heeft 
geleid tot vergrendeling van de warmtepomp Contact opnemen met installateur 

50015 
Bewaking vorstbe-
veiliging ontdooiing 

Herhaaldelijke verschijning van het meldingsnummer X- 0015 heeft 
geleid tot vergrendeling van de warmtepomp Contact opnemen met installateur 

50026 
Sensor defect: 
Lagedruksensor 

Sensorwaarde van de lagedruksensor buiten het toelaatbare waarde-
bereik Contact opnemen met installateur 

50027 
Geen vermogen 

Herhaaldelijke verschijning van het meldingsnummer X-0027 heeft 
geleid tot vergrendeling van de warmtepomp Contact opnemen met installateur 

50028 
Oververhitting 
koelmiddel 

Herhaaldelijke verschijning van het meldingsnummer X- 0028 heeft 
geleid tot vergrendeling van de warmtepomp Contact opnemen met installateur 

50029 
Te weinig koelmiddel 

Herhaaldelijke verschijning van het meldingsnummer X- 0029 heeft 
geleid tot vergrendeling van de warmtepomp Contact opnemen met installateur 

50034 
Min. volumestroom 

Herhaaldelijke verschijning van het meldingsnummer X- 0034 heeft 
geleid tot vergrendeling van de warmtepomp Contact opnemen met installateur 

50047 
Bewaking: LD-
ontdooiing 

Herhaaldelijke verschijning van het meldingsnummer X- 0047 heeft 
geleid tot vergrendeling van de warmtepomp Contact opnemen met installateur 

50048 
Bewaking: LD-koeling 

Herhaaldelijke verschijning van het meldingsnummer X- 0048 heeft 
geleid tot vergrendeling van de warmtepomp Contact opnemen met installateur 
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8.5 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 drinkwaterverwarming 
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. 

Hoofdschakelaar op de console van de regeling inscha-
kelen. 

Noodschakelaar van de verwarming inschakelen. 

Lokale zekering voor de verwarming controleren. 

Storingsmelding „STORING BRANDER“ 
SolvisBen Gas: Melding ontgrendelen. 
SolvisBen Olie / Externe warmtegeneratoren: De 
storing aan de brander ontgrendelen. 

Radiatoren niet warm genoeg. 

Eventueel bevindt zich de brander op dat moment in 
de warmwater-voorrangsschakeling, d.w.z. het warm-
watervoorraadvat wordt door de grote warmwaterbe-
hoefte met voorrang geladen, paragraaf “Status 
opvragen“, hoofdstuk “Verwarmingscircuits“, pag.28. 

Radiatorventiel verder opendraaien.** 

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

De gewenste kamertemperatuur in het tijdprogramma 
van het verwarmingscircuit verhogen*, zie para-
graaf “Gewenste ruimte- en nachttemperatuur wijzi-
gen”, hoofdstuk “Verwarmingscircuits”, pag. 28. 

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

Ruimtetemperatuur te hoog 

Radiatoren te warm. Radiatorventiel verder dichtdraaien.** 

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

De gewenste ruimtetemperatuur in het tijdprogramma 
van het verwarmingscircuit verlagen*, zie para-
graaf “Gewenste ruimte- en nachttemperatuur wijzi-
gen”, hoofdstuk “Verwarmingscircuits”, pag. 28. 

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

Indien het probleem niet kan worden verholpen, de 
installateur informeren. 

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  “Instellen van de 
warmwatertemperatuur”, pag.23. 

Lucht in het voorraadvat. Voorraadvat ontluchten (installateur informeren). 
* 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). 
  



 8  Verhelpen van storingen 
 

SOLVIS  BAL-SBSX-3-K-NL · Technische wijzigingen voorbehouden · 32441-3a 47 
 

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. 25: 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 par. „Ruimte-setpoint- en verlagingstempera-
tuur wijzigen“, hoofdstuk „Verwarmingscircuits“, blz. 28. 

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 par. „Wat is een stooklijn?“, hoofdstuk „Verwarmingscircuits“, blz. 
28. 

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, indien de temperatuur in één of meerdere ruimten voldoende is, de andere ruimten echter te warm zijn, dienen de radiatorventielen in deze 
ruimten verder te worden dichtgedraaid. 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 temperatuurverschil in de tegenrichting wijzigen. Voorbeeld: De ruimtetemperatuur is tijdens de overgangsperiode ca. 4 C 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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9 Onderhoud en reiniging 

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

 
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. 

  

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

  

9.2 Algemene reiniging 

 
ATTENTIE 
Verontreinigingen vermijden 
• Water, olie, vet, oplosmiddelen, stof, agressieve 

nevelsoorten en overige verontreinigingen die-
nen uit de buurt van de in-stallatie en de appara-
tuur te worden gehouden. 

• Bij (bouw)werkzaamheden installatie en appara-
tuur met geschikte afdekkingsmaterialen tegen 
verontreinigingen beschermen.  

 
ATTENTIE 
Oppervlakken van de installatie zorgvuldig be-
handelen 
Beschadiging van het oppervlak door reinigings-
middelen mogelijk! 
• Voor het reinigen van de bemanteling a.u.b. geen 

bijtende reinigingsmiddelen of reinigingsmid-
delen met oplosmiddelen gebruiken. 

• Verontreinigingen met een zachte, vochtige doek 
verwijderen. 

  

Het bedieningspaneel dient regelmatig met een vochtige 
doek (geen reinigingsmiddel gebruiken) te worden gerei-
nigd. 
  

9.3 In- en uitschakelen van de 
warmtegenerator 

alleen SolvisBen/SolvisMax Gas/Olie 

Brander starten 
1. Selecteer in het hoofdmenu “Overig.”. 
2. “Schoorsteenveger” selecteren. 
3. “Start” selecteren. 
De brander wordt ingeschakeld, de weergave verandert in 
“Stop” en de resterende looptijd wordt weergegeven. 
4. Selecteer “Stop” om de brander voortijdig uit te scha-

kelen. 
  

 

 

 

 

  

alleen SolvisBen/SolvisMax Gas-/Olie-Hybrid 

Brander starten 
1. Selecteer in het hoofdmenu “Overig.”. 
2. “Geavanceerde functies” selecteren. 
3. “Schoorsteenveger” selecteren. 
4. “Start” selecteren. 
De brander wordt ingeschakeld, de weergave verandert in 
“Stop” en de resterende looptijd wordt weergegeven. 
5. Selecteer “Stop” om de brander voortijdig uit te scha-

kelen. 
  

 

 

 

 

  

 
De rookgasmetingen kunnen uitsluitend worden 
uitgevoerd als de voorraadboiler afgekoeld is en 
een warmtevraag aanwezig is, d.w.z. dat u tijdens 
de verwarmingsperiode tijdig een afspraak met uw 
schoorsteenveger dient te maken. In de zomer-
maanden wordt de voorraadboiler door de zonne-
collectoren eventueel te sterk verwarmd. 

  

alleen SolvisMax/Ben met SolvisLea/SolvisLea Eco 

Het aggregaat van de warmtepomp kan uitsluitend door de 
installateur handmatig worden in- en uitgeschakeld. Bij 
een warmtevraag treedt de warmtepomp automatisch in 
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werking. U dient de hoofdschakelaar te bedienen indien u 
de warmtepomp wenst uit te schakelen. 
Indien buiten de warmwater-beschikbaarheidstijden warm 
water wordt benodigd, kan de warmtepomp met behulp 
van de naverwarmen-functie in werking worden gesteld, 
zie hoofdstuk „Warmwater-naverwarming-button“, blz. 
24. 
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10 Buitenbedrijfstelling 
Demontage en afvoer van de installatie 
Voor de correcte buitenbedrijfstelling, demontage en af-
voer van de installatie dient u contact met ons of met de 
verantwoordelijke vakhandelaar op te nemen. De naar de 
fabriek geretourneerde componenten van Solvis voeren 
wij kosteloos en overeenkomstig de van toepassing zijnde 
voorschriften af. De transportkosten voor het retourneren 
van de componenten zijn voor rekening van de klant. 
  

Afvoer van vloeistoffen 
De bij het aftappen van de zonne-installatie uittredende 
vloeistof van de zonne-installatie of van de aardwarmte 
(Tyfocor) dient te worden opgevangen en vakkundig te 
worden afgevoerd. Hiervoor zijn de inzamelpunten voor 
bijzonder afval verantwoordelijk. U kunt het Tyfocor echter 
ook franco naar onze fabriek retourneren. 
De technische informatie en de aanwijzingen met betrek-
king tot de afvoer van de producten dienen in acht te wor-
den genomen. Indien nodig kunt u contact opnemen met 
ons of met de verantwoordelijke vakhandelaar. 
  

Aanwijzing met betrekking tot ElektroG 
Overeenkomstig de regelingen van de (Duitse) wet voor de 
behandeling van oude elektrische en elektronische appara-
ten (ElektroG) zijn wij verplicht om door ons geleverde 
elektrische en elektronische apparaten aan het einde van 
de levensduur terug te nemen en voor hergebruik aan te 
leveren of als afval af te voeren. Bovendien moeten wij u 
op het onderstaande wijzen: 
  

 

elektrische en elektronische apparaten mo-
gen niet samen met huishoudelijk afval aan 
de afvalverwerker worden aangeboden. 
Daarom worden deze apparaten voorzien van 
het symbool met de doorgestreepte afvalcon-
tainer op een zwarte balk. Wanneer het appa-
raat niet meer kan worden gebruikt, is iedere 
eindgebruiker verplicht om oude apparaten 
gescheiden van het huishoudelijke afval aan 
de afvalverwerker aan te bieden, bijv. bij een 
inzamelingslocatie van zijn of haar gemeen-
te/stadsdeel. Daarmee wordt gegarandeerd 
dat oude apparaten op een vakkundige ma-
nier kunnen worden hergebruik en negatieve 
effecten op het milieu kunnen worden ver-
meden. 

  

Om onze taak op het gebied van de afvalverwerking of het 
hergebruik gestand te kunnen doen, zijn wij aangesloten 
bij een dekkend afvalverwerkingssysteem. Ons registratie-
nummer bij de stichting Elektro-Altgeräte-Register (“EAR”) 
(register oude apparaten) luidt: WEEE-reg.nr.: DE 
63776771. 
  



 11  Bijlage 
 

SOLVIS  BAL-SBSX-3-K-NL · Technische wijzigingen voorbehouden · 32441-3a 51 
 

11 Bijlage 
Overzicht van de tijdprogramma's 
Tijdprogramma voor verwarming 

Instellingen Tijdvenster 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

van t/m van t/m van t/m van t/m van t/m van t/m van t/m 

af fabriek,  
verwarmingsgroep 1 
- 3 

1 06:30 22:30 06:30 22:30 06:30 22:30 06:30 22:30 06:30 22:30 07:30 23:45 07:30 23:45 

2 + 3 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 

Eigen, verwarmings-
groep 1 

1               

2               

3               

Eigen, verwarmings-
groep 2 

1               

2               

3               

Eigen, verwarmings-
groep 3 

1               

2               

3               
  

Tijdprogramma voor warmwater 

Instellingen Tijdvenster 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

van t/m van t/m van t/m van t/m van t/m van t/m van t/m 

af fabriek 
1 06:00 22:00 06:00 22:00 06:00 22:00 06:00 22:00 06:00 22:00 07:00 22:00 07:00 22:00 

2 + 3 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 

Eigen 

1               

2               

3               
  

Tijdprogramma voor circulatie 

Instellingen Tijdvenster 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

van t/m van t/m van t/m van t/m van t/m van t/m van t/m 

af fabriek 

1 06:00 08:00 06:00 08:00 06:00 08:00 06:00 08:00 06:00 08:00 06:00 08:00 06:00 08:00 

2 12:00 13:00 12:00 13:00 12:00 13:00 12:00 13:00 12:00 13:00 12:00 13:00 12:00 13:00 

3 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 

Eigen 

1               

2               

3               
  

Tijdprogramma voor ECO-functie 

Instellingen Tijdvenster 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

van t/m van t/m van t/m van t/m van t/m van t/m van t/m 

af fabriek 
1 08:00 16:00 08:00 16:00 08:00 16:00 08:00 16:00 08:00 16:00 08:00 16:00 08:00 16:00 

2 + 3 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 

Eigen 

1               

2               

3               
  

Tijdprogramma voor Stille modus 

Instellingen Tijdvenster 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

van t/m van t/m van t/m van t/m van t/m van t/m van t/m 

af fabriek 
1 22:00 06:00 22:00 06:00 22:00 06:00 22:00 06:00 22:00 06:00 22:00 06:00 22:00 06:00 

2 + 3 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 

Eigen 

1               

2               

3               
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