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1. INSTALLATIE 

Het monteren van de Heatpump WiFi module 

1. Maak alvorens de Heatpump WiFi module te installeren uw zwembad warmtepomp 

spanningsloos 

2. Schroef de deksel van de warmtepomp los en verwijder deze 

3. Plug de stekker van uw Heatpump WiFi module in connector A op de print van uw zwembad 

warmtepomp (zie afbeelding) 

4. Leid de kabel over de print naar de kabeldoorvoeren aan de compressorzijde van de 

warmtepomp en monteer de Heatpump WiFi module daarna vast op de hiervoor 

aangegeven plaats (zie afbeelding) 

 

 

Installeren van de applicatie op iOS-apparaten 

1. Ga op uw tablet pc met iOS naar de App Store 

2. Toets onder in het scherm op het vergrootglas (zoek) 

3. Type in de zoekbalk de zoekterm “Heatpump WiFi Controller” 

4. De zoekresultaten worden getoond 

5. Klik op de knop “Gratis” bij de “Heatpump WiFi Controller” 

6. Klik hierna op de knop “Installeer” welke daarna zal verschijnen 

7. Hierna dient u mogelijk in te loggen bij de iTunes Store, dit is afhankelijk van uw eigen 

instellingen op uw tablet pc met iOS. 

8. De Heatpump WiFi Heat Pump Controller applicatie is nu geïnstalleerd en klaar voor gebruik. 

Let Op! Om de Heatpump WiFi controller applicatie te gebruiken dient uw apparaat ten minste te 

beschikken over iOS 7.0 of later. 
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Installeren van de applicatie op Android-tablet pc’s 

1. Ga op uw tablet met Android naar de Google Play Store app 

2. Tik op zoeken 

3. Zoek naar “Heatpump WiFi controller” 

4. De app “Heatpump WiFi controller” zal verschijnen 

5. Tik op de knop “Installeren” 

6. Lees de rechten welke de applicatie krijgt door en tik op “Accepteren” 

7. De Heat Pump Controller applicatie is nu geïnstalleerd op uw tablet pc met Android en klaar 

voor gebruik. 

Let op! Om de applicatie te installeren en gebruiken dient uw Android-tablet ten minste te 

beschikken over Android 4.03 of later. 

De Heatpump WiFi Module verbinden met een draadloos netwerk 

Om de Heatpump WiFi module te verbinden met het internet wordt gebruik gemaakt van uw 

bestaande netwerkverbinding. Zorg ervoor dat u voldoende bereik hebt met uw draadloos netwerk 

op de plaats waar uw zwembad warmtepomp zich bevindt. 

Controleer met uw tablet of er een werkende internetverbinding is op de plaats van de 

warmtepomp, door in de browser naar bijvoorbeeld google.nl te surfen. Indien er geen 

internetverbinding aanwezig is, dient u eerst uw draadloze netwerk op de correcte manier aan te 

sluiten zodat er een werkende internetverbinding is op de plaats van de warmtepomp. U kunt 

hiervoor gebruik maken van WiFi range extenders of repeaters. Hiervoor verwijzen wij u naar uw 

aanschafpunt van uw netwerkapparatuur. 
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Om de Heatpump WiFi module te installeren heeft u de volgende gegevens van uw netwerk nodig: 

- Netwerknaam (SSID) 

- Netwerksleutel (wachtwoord) 

De Heatpump WiFi module maakt gebruik van de revolutionaire BlinkUp-technologie, waarmee u 

door middel van lichtflitsen uw Heatpump WiFi module kunt configureren voor gebruik met uw 

draadloze netwerk. Dit kunt u eenvoudig doen met de volgende simpele stappen: 

1. Open de BlinkUp applicatie (te installeren vanuit Apple App Store) 

2. Zorg dat uw zwembad warmtepomp (alsmede de Heatpump WiFi module) voorzien zijn van 

de benodigde stroomtoevoer 

3. De LED van de Heatpump WiFi module zal rood gaan knipperen (wanneer dit niet het geval 

is, dient u het toestel spanningsloos te maken en daarna weer van spanning te voorzien) 

4. Kies in de BlinkUp applicatie uw draadloze netwerk 

5. Voer de netwerksleutel (wachtwoord) van uw draadloze netwerk in de BlinkUp applicatie in 

6. Tik hierna op “Send BlinkUp” 

7. Houd het scherm van uw Iphone zo dicht mogelijk tegen de sensorzijde van uw Heatpump 

WiFi module gedurende de gehele tijd dat het scherm knippert (zorg hierbij dat de telefoon 

en de Heatpump WiFi module zo stil mogelijk staan. 

8. Het duurt ongeveer 10 tot 20 seconden om een succesvolle instelling te maken 

9. Wanneer uw Heatpump WiFi module succesvol is ingesteld zal de ingebouwde LED groen 

gaan knipperen, wat aangeeft dat uw Heatpump WiFi module is verbonden met het internet. 

Let op! U wordt geadviseerd het netwerk in te stellen met behulp van een Apple iPhone. In verband 

met de gebruikte hardware kan het voorkomen dat het gebruik van de BlinkUp technologie niet goed 

werkt in combinatie met andere apparaten. Dit geldt enkel voor het instellen van de 

netwerkgegevens in uw Heatpump WiFi-module en heeft geen consequenties voor het verdere 

gebruik van de applicatie en de module. 

Wanneer u geen Apple iPhone gebruikt voor de BlinkUp configuratie van de Heatpump WiFi 

controller, kunt u een Android telefoon gebruiken. Daar er vele verschillende Android smartphones 

zijn is het niet altijd mogelijk om de Heatpump WiFi module succesvol te configureren met een 

Android smartphone. Om het beste resultaat te verkrijgen, dient u rekening te houden met de 

volgende instellingen van de Android smartphone waarmee u de BlinkUp instellingen wilt verzenden: 

- Zorg ervoor dat de helderheid van het scherm niet op “Automatisch” staat ingesteld 

- Zorg ervoor dat de helderheid van het scherm op “maximaal” staat ingesteld 

- Zorg er bij een Samsung smartphone voor dat “Power Saving” uitstaat: 

o Op het homescherm van boven naar beneden vegen opent het Quick Settings menu 

o Scroll door het menu naar “Energiebesparingsstand” of “Power Saving” 

o Schakel de “Energie bespaarstand” of “Power Saving” uit 
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2. INSTELLEN VAN DE APP BIJ EERSTE GEBRUIK 

Bij het eerste gebruik van de Heatpump WiFi Controller dient de app op uw  tablet geconfigureerd te 

worden. U kunt hiervoor de instructies op het scherm van uw  tablet volgen. 

Stap 1: Start de applicatie op uw tablet door op het Heatpump WiFi Controller icoon te tikken. 

Stap 2: Tik op “Setup” om de “Instellingen bij eerste gebruik” te starten. Volg de instructies op het 

scherm. Tik op “Next”. 

Stap 3: Setup: Administration: 

In dit scherm dient u uw persoonlijke gegevens in te voeren, alsmede het serienummer van 

uw warmtepomp en van de Heatpump WiFi module. Daarnaast dient u de contactgegevens 

van uw installateur in te voeren. Het serienummer van uw warmtepomp kunt u meestal 

vinden op het witte stickertje aan de zijkant van uw warmtepomp (meestal onder de 

kenplaat met technische gegevens). De locatie van dit stickertje kan per model warmtepomp 

verschillen. De lengte van het serienummer van de warmtepomp is  17 tekens. Het 

serienummer van de Heatpump WiFi module vindt u op de module (ingebouwd in uw 

warmtepomp bij hoofdstuk 1. Installatie) zelf en heeft een lengte van 10 tekens beginnend 

met de letters WM. 

De in gegeven gegevens zullen enkel aan uw warmtepomp gekoppeld worden in de cloud-

server om ervoor te zorgen dat gegevens betreffende uw warmtepomp per e-mail naar u 

toegestuurd kunnen worden. Deze zullen nooit worden gebruikt voor andere (commerciële) 

doeleinden en nooit worden vrijgegeven aan derde partijen. 

Stap 4: Setup: Pool/Pond Settings: 

Tijdens deze stap vult u de volgende velden in het scherm in: 

 Pool Water Volume:  het zwembadwatervolume in m³ 

 Pool Water Surface:  de water-oppervlakte van het zwembad in m² 

 Pool Wall Surface:  de muur-oppervlakte van het zwembad in m² 

Poolcover: 

 None    geen afdekking aanwezig 

 Basic    basis rolafdekking aanwezig 

 Solar    solar rolafdekking aanwezig 

 Blanker    folie rolafdekking aanwezig 
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 Application: 

 Swimming Pool   de warmtepomp wordt voor een zwembad gebruikt 

 Fish Pond   de warmtepomp wordt voor een visvijver gebruikt 

 Construction Material: 

 Concrete 

 Brick 

 Isolation Brick 

 Insupool 

Stap 5: Setup: System Settings 

Hier kunt u diverse instellingen instellen ten behoeve van de werking van de applicatie. 

Locatiegegevens warmtepomp 

Allereerst dient u de locatie van de warmtepomp in te voeren aan de hand van de 

locatiecoördinaten (Latitude en Longitude) welke u kunt vinden op bijvoorbeeld 

http://nl.mygeoposition.com/  

Zoals u hierboven kunt zien heeft De Dam in Amsterdam een Latitude van 52.3730940 en een 

Longitude van 4.8925350.  

U dient hier de locatie van uw warmtepomp in te stellen. Hierdoor wordt het mogelijk om in 

de applicatie de huidige weerscondities op de plaats van de warmtepomp weer te geven, 

alsmede wordt hierdoor mogelijk gemaakt om op basis van de weersvoorspellingen te 

regelen (zie ECO mode). 
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Temperature Sensor Connected 

Het is mogelijk om een externe temperatuursensor op de Heatpump WiFi module aan te 

sluiten welke de watertemperatuur in uw zwembad kan meten. Indien u deze heeft 

aangesloten vinkt u “Temperature Sensore Connected” aan. 

Send alarm email to installer 

Wanneer deze functie is aangevinkt zal uw installateur een e-mail ontvangen wanneer er een 

storing aan uw warmtepomp optreed. Deze email zal verzonden worden naar de installateur 

welke in Stap 3: Administration heeft ingevoerd. 

 Heatpump type 

 Hier selecteert u het model warmtepomp dat aangesloten is op de Heatpump WiFi module. 

 Standaard is de Heatpump WiFi Controller geschikt voor de volgende modellen: 

 ZWPA7.8H1F  ZWPA9.5H1F  ZWPA12.5H1F  ZWPA17.0H1F 

 ZWPT17.0H3P  ZWPT21.0H3P  ZWPT26.0H3P 

Wanneer u een ander model warmtepomp bezit neemt u contact op met uw leverancier voor 

de mogelijkheden. 

Stap 6: Setup: Energy Cost 

In dit scherm kunt u uw energietarieven invullen. Deze gegevens worden later gebruikt om 

de besparing te berekenen welke het u oplevert bij gebruik van de ECO mode. 

Tariff Plan: hier tikt u het tariefplan aan wat uw energieleverancier hanteert. U kunt kiezen 

uit een dag-/nachttarief of een vast tarief. Standaard staan deze ingesteld op een dagtarief 

(piek) van € 0,23/kWh en een nachttarief (dal) van € 0,20/kWh. 

Weekend Plan: hier geeft u aan of uw energieleverancier op weekend-dagen gebruik maakt 

van het nachttarief, of dit op dezelfde manier bepaald als op werkdagen. 

Electricity Price: hier vult u de tarieven van het dag- en nachttarief in (eurocent per kWh). 

Tariff Zones: hier geeft u de tijden in waarop het nachttarief start en stopt. 

Stap 7: Setup: Finishing up… 

Gefeliciteerd! De applicatie en uw Heatpump WiFi-module zijn nu geïnstalleerd en klaar voor 

gebruik. De gegevens worden hier gesynchroniseerd met de cloud-server en uw Heatpump 

WiFi-module. Laat dit scherm staan totdat de tekst “Ready To Go!” in het scherm verschijnt. 

Hierna tikt u op de knop “START” om verder te gaan naar het Dashboard. 
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3. Tabblad “Dashboard” 

Dit tabblad is de standaardpagina van de applicatie, waarop u de volgende gegevens kunt zien: 

- Huidige tijd en instellingen van de Timer-functie 

- De actuele gemeten temperatuur van het zwembadwater 

- De locatie en omgevingstemperatuur van uw zwembad warmtepomp 

- De sterkte van het WiFi-signaal op de plaats van de Heatpump WiFi-module 

- De ingestelde temperatuur van de zwembad warmtepomp 

- De weersvoorspelling voor de komende vijf dagen 

Hieronder volgt een verdere uitleg over de onderdelen van het tabblad “DASHBOARD”: 

Blok 1: Tijd- en statusweergave: 

In dit blok wordt de actuele tijd weergegeven tezamen met de actuele instelling van de 

warmtepomp. U ziet hier direct of de warmtepomp ingesteld staat op Timer-modus, Boost-modus of 

handmatige modus. Tevens ziet u hier de tijdsinstellingen van de Timer wanneer u gebruik maakt van 

de timer-functie. Dit wordt als volgt weergegeven: 

Timer-functie is aan  Boost Mode is aan  Handmatig in/uitschakelen 
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Blok 2: Actuele watertemperatuur 

In dit tweede blok wordt de actuele zwembadwatertemperatuur 

weergegeven. Deze waarde kan op verschillende manieren gemeten 

worden. Standaard neemt deze de waarde aan van de temperatuur-

sensor welke standaard in de zwembad warmtepomp aanwezig is. Deze 

meet de waarde van het water dat de warmtepomp binnenstroomt en zal 

tijdens bedrijf groen weergegeven worden. Wanneer de warmtepomp 

niet in werking is, is deze waarde de laatst gemeten waarde tijdens 

bedrijf van de warmtepomp, deze wordt dan in het grijs weergegeven. 

Deze waarde kan ook de actuele zwembadwatertemperatuur weergeven welke wordt gemeten bij 

uw zwembad door middel van een externe temperatuursensor. Deze externe temperatuursensor kan 

rechtstreeks op de Heatpump WiFi Module worden gekoppeld om een accurate meting van de 

actuele zwembadwatertemperatuur weer te geven. 

Blok 3: Actuele weerssituatie 

In dit blok wordt de actuele weerssituatie weergegeven op de plaats van de warmtepomp. De plaats 

waar de warmtepomp is geplaatst kan via geo-data ingegeven worden in de setup bij eerste gebruik. 

Hier ziet u real-time hoe de weerssituatie is op de plaats van uw warmtepomp. 

 

Blok 4: Status-weergave 

In dit blok worden verschilldende statussen weergegeven met behulp van diverse icoontjes. De 

betekenis van deze icoontjes is als volgt:  

WiFi-symbolen: 

Warmtepomp niet verbonden met WiFi  Warmtepomp is verbonden met WiFi 

De bovenstaande WiFi-symbolen geven aan of de Heatpump WiFi Module is verbonden met een 

draadloos netwerk en internet. Wanneer het rechtse symbool wordt weergegeven kan de 

warmtepomp niet op afstand bediend worden en zal deze eerst voorzien moeten worden van een 

werkend netwerksignaal. Bij het rechtse symbool wordt de sterkte van het WiFi-signaal 

weergegeven. Des te meer streepjes, des te beter het WiFi-signaal bij de warmtepomp is. Wanneer 

het signaal van mindere kwaliteit is kan er vertraging in de bediening op afstand optreden alsmede 

problemen met het wegvallen van de verbinding. 
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Alarm-symbolen 

Alarm-symbool A    Alarm-symbool B 

(er is een storing)    (er is geen storing) 

 

Wanneer er een storing optreed met uw warmtepomp zal Alarm-symbool A worden weergegeven in 

Blok 4: Statusweergave. U kunt op het tabblad “Alarms” de storing raadplegen met daarbij de 

mogelijke oorzaken en oplossingen voor de storing. Wanneer er geen storing is, zal het Alarm-

symbool B worden weergegeven in Blok 4: Statusweergave. 

Defrost-symbool 

Defrost-symbool A    Defrost-symbool B 

(ontdooimodus in werking)   (ontdooimodus niet in werking) 

 

Wanneer de warmtepomp in de ontdooimodus werkt zal Defrost-symbool A zichtbaar zijn in Blokje 4: 

Statusweergave. Wanner de Ontdooimodus niet in werking is zal hier Defrost-symbool B worden 

weergegeven. 

Het ontdooien (defrosting) van een warmtepomp is periodiek nodig om ervoor te zorgen dat de 

warmtepomp zijn juiste werking kan blijven behouden. Tijdens de ontdooimodus wordt het 

verwarmingscircuit omgekeerd om er voor te zorgen dat ijs-aanslag op de condenser in de 

warmtepomp wordt voorkomen.  

 

Waterflow-symbool 

Waterflow-symbool A    Waterflow-symbool B 

(geen waterstroom gedetecteerd)  (wel waterstroom gedetecteerd) 

 

Bovenstaande waterflow-symbolen geven weer of er wel dan wel geen waterstroom door de 

warmtepomp plaatsvind. Wanneer Waterflow-symbool A zichtbaar is, betekend dit dat er door de 

stromingsschakelaar (flow switch) in de warmtepomp geen waterstroming waarneembaar is. In dat 

geval is de stroming te laag om de warmtepomp te gebruiken, u kunt dit oplossen door de 

circulatiepomp (filterpomp) in te schakelen. Tips om te zorgen dat er voldoende waterstroming is 

vind u (wanneer Waterflow-symbool A zichtbaar is) in de applicatie op het tabblad “Alarms” door 

daar storingscode EE03 aan te tikken. 
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Blok 5: Temperatuurweergave 

 

In het vijfde blok worden diverse temperaturen weergegeven: 

De grote rode temperatuur geeft de ingestelde temperatuur weer (in dit 

geval 28°C). 

Tevens worden hier de in- en uitgaande watertemperatuur weergegeven, 

welke gemeten worden bij de warmtepomp. In de afbeelding hiernaast 

zijn de in- en uitgaande temperaturen gelijk aan elkaar, namelijk 27°C. 

 

Wanneer de warmtepomp niet actief is (omdat de ingestelde temperatuur bereikt is, of er een 

storing actief is), zal de thermometer in Blok 5 weer gegeven zoal s hierboven met een grijze vulling. 

Wanneer de warmtepomp in verwarmingsmodus draait zal deze een rode animatie geven van onder 

naar boven. Wanneer de warmtepomp in koelingsmodus draait zal deze een blauwe animatie geven 

van boven naar onder. Hieronder de diverse icoontjes: 

Blauwe thermometer  Rode thermometer  Grijze thermometer 

Koelen in werking  Verwarmen in werking  Warmtepomp uit/standby 

 

Blok 6: Weersvoorspelling 

 

In het zesde blok van het Dashboard wordt de weersvoorspelling weergegeven voor de komende 5 

dagen. De bovenste rij temperaturen zijn de voorspelde maximum buitenluchttemperaturen met 

daarboven een indicatie of het zonnig, of juist bewolkt gaat worden. De onderste rij getallen geeft de 

ingestelde temperatuur van de warmtepomp weer per dag. Voor deze rij staat een indicatie “MAN” 

of “ECO”. Wanneer hier “MAN” staat is de temperatuur een handmatig ingestelde waarde (tabblad 

SETTINGS). Wanneer hier “ECO” staat is de speciale WiFi ECO modus in werking en wordt de 

temperatuursinstelling automatisch geregeld aan de hand van de ECO-instellingen in combinatie met 

de weersvoorspelling. Blok 6 ziet er als volgt uit: 

Blok 6: weersvoorspelling met een   Blok 6: weersvoorspelling met een 

Handmatig ingestelde temperatuur (28°C)  Actieve ECO-modus. 

MAN = huidig setpoint van de warmtepomp.  ECO = setpoint van de warmtepomp op basis 

       Van weersvoorspelling. 
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4. Tabblad “SETTINGS” 

 

In het tabblad “SETTINGS” kunnen de meest voorkomende instellingen van de zwembad 

warmtepomp ingesteld worden met behulp van simpele iconen. 

 

Operating Mode (werkingsmodus) 

Hier kan de zwembad warmtepomp ingesteld worden in koelen, verwarmen of automatische 

werkingsmodus. Tevens kan hier de ingestelde temperatuur worden ingestelde met de – en + 

knoppen rechtsboven. Onder de functieknoppen staat de instelling waar de knop voor dient.  

In het voorbeeld hierboven staat de warmtepomp ingesteld op “Heating 28°C” (verwarmen 28°C). 

Dit zijn de iconen en hun betekenis: 

Koelen inactief  Koelen actief  Verwarmen inactief Verwarmen actief 

Automatisch inactief Automatisch actief Temperatuur verlagen Temperatuur verhogen 

 

Operating Schedule (werkingsschema) 

Hier kan het werkingsschema van de zwembad warmtepomp ingesteld worden. Deze kunnen 

eenvoudig AAN of UIT gezet worden door middel van het tikken op AAN of UIT. Hieronder volgt een 

beschrijving van de diverse werkingsschema’s. Let op: De zwembad warmtepomp kan alleen werken 

wanneer de filter/circulatiepomp aanstaat en er voldoende stroming is. 

 

Schema 1: ON/OFF 

Wanneer u gebruik maakt van deze instelling dient u de zwembad warmtepomp altijd handmatig aan 

(ON) of uit (OFF) te schakelen. Let wel: De zwembad warmtepomp kan alleen werken wanneer de 

filter/circulatiepomp aanstaat en er voldoende stroming is. 
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Schema 2: TIMER 

Wanneer u schema 2 TIMER aan heeft staan, zal de warmtepomp automatisch in- en uitschakelen op 

de hiervoor ingestelde TIMER-tijden. Deze instellingen kunt u nazien en ingeven op het tabblad 

TIMER. 

 

Schema 3: BOOST 

Wanneer u de BOOST-modus inschakelt zal de zwembad warmtepomp op volle kracht verwarmen of 

koelen totdat de temperatuur instelling bereikt is. De zwembad warmtepomp zal bij gebruik van de 

BOOST-modus alle timer- en ECO-instellingen negeren. Deze functie kunt u bijvoorbeeld gebruiken 

om uw zwembad zo snel mogelijk op de gewenste temperatuur te krijgen. 

 

ECO Mode (energiebesparende modus) 

De ECO Mode is speciaal ontwikkeld voor de Heatpump WiFi Controller om een energiebesparing tot 

20% mogelijk te maken. Met behulp van de ECO Mode regelt de Heatpump WiFi Controller de 

temperatuur instelling aan de hand van de weersvoorspellingen. 

Advies: Wij adviseren u de ECO Mode enkel te gebruiken wanneer er rechtsonder op het tabblad 

“Settings” een temperatuur staat van minimaal 0,20°C/hr: 

 

U kunt hier de parameters voor de ECO Mode instellen. De parameters zijn: 

- ECO Delta (°C) 

De ECO Delta instelling is het aantal graden Celsius dat de temperatuur instelling verlaagd 

dient te worden wanneer de buitentemperatuur (in de weersvoorspelling) daalt tot onder 

het ECO Setpoint. De ECO Delta is in te stellen tussen 2 en 6 °C. 

Standaard staat de ECO Delta ingesteld op 4 °C, wat tevens het advies is voor de meeste 

situaties in Noord-Europa. 

- ECO Setpoint (°C) 

Het ECO Setpoint is de temperatuur waarbij de ECO modus de temperatuur instelling dient te 

verlagen met de ECO Delta. Het ECO Setpoint is in te stellen tussen 15 en 25 °C. 

Standaard staat deze instelling op 18 °C, wat tevens het advies is voor de meeste situaties in 

Noord-Europa. 

 

Voorbeeld ECO-Modus: 

In bovenstaand scherm is de ECO Delta ingesteld op 4°C en het ECO Setpoint op 18°C. 

De normale temperatuur instelling (handmatig / MAN) van de Warmtepomp staat op 28°C. 

De bovenstaande instellingen van de ECO Modus zullen ervoor zorgen dat de temperatuur  

instelling van de warmtepomp met 4°C zal dalen wanneer de buitentemperatuur volgens de 

weersvoorspelling lager zal zijn dan 18°C. 

Zoals te zien is in het volgende overzicht: 
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5. Tabblad “TIMER” 
 

Op het tabblad TIMER kunt u de geavanceerde timer-instellingen waarover de Heatpump WiFi 

Controller beschikt instellen. Er kan ingesteld worden wanneer de warmtepomp aan- en uit moet 

schakelen op werkdagen (Maandag t/m Vrijdag) en in het weekend (Zaterdag/Zondag). 

Aan de linkerzijde onder Heating Timer Weekend stelt u de tijden in waarop de warmtepomp op 

zaterdag en zondag zal inschakelen (onder ON) en uitschakelen (onder OFF). Dit kunt u doen door 

eenvoudig met uw vinger de uren: minuten naar de gewenste waarde te slepen. 

 

Op dezelfde manier kunt u de gewenste in- en uitschakeltijd instellen aan de rechterzijde voor 

weekdagen (onder Heating Timer Mon-Fri). 

  



15 Heatpump WiFi Module Installatie- en Gebruikershandleiding 

 

  20150921RM.1 

6. Tabblad “POWER” 
 

Op het Tabblad “POWER” worden de kosten voor het gebruik van de warmtepomp weergegeven 

alsmede de behaalde COP (energie-efficiëntie) en besparingen met behulp van het gebruiken van 

een dag/nachttarief en de ECO-modus. 

De weergegeven waarden zijn bedoeld ter indicatie. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden 

ontleend. De behaalde besparingen en energie-efficiëntie zijn afhankelijk van de gebruikte 

instellingen, tijdstippen, werkingsmodi en het weer. 

 

COP 

In deze kolom word de behaalde COP (energie-efficiëntie) weergegeven. Deze waarde geeft weer 

hoeveel rendement er uit de gebruikte elektriciteit wordt gehaald op dit moment (NOW) of in 

afgelopen 7 dagen (WEEK) of gedurende het gehele gebruik van de warmtepomp (SEASON, begint te 

tellen vanaf het moment dat de Heatpump WiFi Controller voor het eerst in gebruik genomen 

wordt). 

 

Season Consumption 

Hier wordt de daadwerkelijk door de warmtepomp gebruikte elektriciteit berekend aan de hand van 

de technische gegevens van de warmtepomp. De gebruikte elektriciteit wordt onderverdeeld in 

elektriciteit welke tijden piek- (Peak) en daltarief (Off-Peak) gebruikt is. De totale kosten worden 

opgeteld en weergegeven achter “Cost”. De correctheid van deze kosten en piek/dalgebruik hangt af 

van de instellingen welke bij eerste gebruik zijn ingegeven. 

 

Savings / Contribution 

In deze kolom worden de besparingen weergegeven ten op zichten van het gebruik van elektrische 

verwarming. Deze besparingen worden opgedeeld in besparingen welke verkregen zijn door het 

gebruik van de Eco Mode en welke te wijten zijn aan het voordeel dat behaald wordt dankzij het 

dal/piektarief. 
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7. Tabblad “ALARMS” 
 

Op het tabblad “ALARMS” worden eventuele storingsmeldingen weergegeven tezamen met een 

omschrijving van wat de storing inhoud en een aantal mogelijke oplossingen voor de storing. 

De diverse storingen welke op kunnen treden verschillen per type en model warmtepomp. Voor 

meer informatie betreffende deze storingen verwijzen wij u naar de handleiding welke bij uw 

zwembad warmtepomp is meegeleverd. 

Om een omschrijving van de storing te kunnen zien dient u deze aan te tikken. Hierna verschijnen 

rechts de oorzaak en de mogelijke oplossingen in het scherm. 
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8. Tabblad “SUPPORT/SERVICE”  
 

Door op het             icoon te tikken komt u in een speciaal tabblad voor Support en Service. 

Dit tabblad is voornamelijk bedoeld voor de installateur/service-monteur. 

Bovenin worden gemeten temperaturen weergegeven van: 

- Inlet:  de actuele gemeten inkomende watertemperatuur 

- Outlet:  de actuele gemeten uitgaande watertemperatuur 

- Coil 1:  de actuele gemeten batterijtemperatuur 1 

- Coil 2:  de actuele gemeten batterijtemperatuur 2 

- Ambient: de actuele gemeten buitenluchttemperatuur op locatie van de warmtepomp 

 

Hiernaast bevinden zich een aantal iconen die de actuele werkingsstatus laten zien van diverse 

essentiële onderdelen van de warmtepomp. Wanneer een icoon grijs is, is deze inactief. Wanneer 

het icoon blauw is, is het onderdeel actief. De onderdelen zijn als volgt: 

Compressor  4-wegklep  Waterpomp  Ventilator 

 

Op het tabblad Support / Service kunnen tevens diverse parameterinstellingen worden aangepast. 

Met de min-toets (-) worden waarden verlaagde en met de plus-toets (+) verhoogd. 

 

Met behulp van de blauwe knop “FACTORY DEFAULTS” zullen alle parameters van de zwembad 

warmtepomp terug naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen gaan. 

 

Op de volgende pagina leest u meer over de in te stellen parameters op het tabblad “SUPPORT”. 
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Parameter Omschrijving Waarden Standaard 

2 Ontdooicyclus 30 – 90 min 45 min 

3 Batterijtemperatuur bij start ontdooien -30 – 0 °C -7 °C 

4 Batterijtemperatuur bij stop ontdooien 2 – 30 °C 13 °C 

5 Maximale ontdooitijd 1 – 15 min 8 min 

7 
Automatisch opnieuw starten na stroomuitval 

(0=nee, 1=ja) 
0 – 1 1 (ja) 

8 

Werkingsmogelijkheden: 

0 = alleen koelen 

1 = verwarmen en koelen 

2 = verwarmen, koelen en externe verwarmer 

3 = alleen verwarmen 

0 – 3 1 

11 Hysteria 1 – 10 °C 2 °C 

 

Bovenstaande parameters mogen enkel door gecertificeerde installateurs en monteurs ingesteld 

worden om schade aan de zwembad warmtepomp te voorkomen. 

 

Voor een compleet overzicht van alle parameters en storingsmeldingen van uw warmtepomp 

verwijzen wij u naar de handleiding van uw warmtepomp. 
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9. Troubleshooting 

 
De Heatpump WiFi module is voorzien van twee ingebouwde LED’s welke de status van de module 

aan kunnen geven. De diverse patronen zijn als volgt: 

 

Geen WiFi-instellingen:  

Oranje Uit Oranje Uit 

 

WiFi-Module succesvol ingesteld: 

Groen Uit Groen Uit Groen Uit Groen Uit 

 

WiFi-Module niet succesvol ingesteld of niet verbonden met een draadloos netwerk: 

Rood Uit Rood Uit Rood Uit Rood Uit 

 

WPS-methode voor verbinding ingeschakeld, druk binnen 2 minuten op de WPS-knop op de router: 

Groen Rood Groen Uit Groen Rood Groen Uit 

 

De WiFi-module zoekt naar een draadloos netwerk: 

Rood Uit Rood Uit Rood Uit 

 

De WiFi-module maakt verbinding met een draadloos netwerk: 

Rood Uit Rood Uit Rood Uit Rood Uit 

 

De WiFi-module verkrijgt een IP-adres van de draadloze netwerk-router: 

Rood Oranje Uit Rood Oranje Uit 

 

De WiFi-module zoekt naar de cloud-server van de Heatpump WiFi Controller: 

Oranje Rood Uit Oranje Rood Uit 

 

De WiFi-module maakt verbinding met de cloud-server: 

Oranje Uit Rood Uit 

 

De WiFi-module is succesvol verbonden met de cloud-server: 

Groen Uit Groen Uit 

 

De WiFi-module is bezig met het downloaden van een update: 

Groen Uit Groen Uit 

 

De WiFi-module is bezig met het installeren van een update: 

Groen 

 

 


