
SNELLE HANDLEIDING THERMIA (ALBRECO 9-11-2022)
1. SLAAPSTAND SCHERM 2. THERMOSTAAT SCHERM

Raak het scherm aan om naar het menu te gaan. 1. Druk op + of - om de temperatuur in huis aan 

te passen (voor meer info zie punt 9).
2. Druk op de 3 streepjes om naar het 

hoofdmenu te gaan

3. HOOFDMENU 4. BEDRIJFSMODUS

Klik op een icoon om een menu optie te openen Zet hier de Warmtepomp aan of uit 

5. SYSTEEMINFORMATIE 6a. WERKINGS GEGEVENS (pag 1)

Kies een optie voor meer informatie Geeft actuele informatie werking warmtepomp

6b. WERKINGSGEGEVENS (pag 2) 6c. VERSIEGEGEVENS

Actuele informatie werking warmtepomp Model warmtepomp en software versie



SNELLE HANDLEIDING THERMIA (ALBRECO 9-11-2022)
7. ALARMEN 8. LEIDINGWATER

Als er actieve alarmen zijn, dan kan dat hier 

gezien worden.

9. VERWARMEN (pag 1)

9b. VERWARMEN (stooklijn)

Maximum aanvoerleiding: Zet deze maximaal 5 

graden hoger dan de verwarmingscurve. 

Stooklijn: klik op de 3 kleine bolletjes links om 

naar de stooklijn (zie 9b.) te gaan

9a. VERWARMEN (pag 2, Seizoenstop)) 10. KOELING (Seizoenstart)

De onderste as (17, 10, 5, 0, -5, -15, -25) geeft de 

buitentemperatuur aan, de vertikale as (20, 40, 60, 

80) is de aanvoertemperatuur van de verwarming. 

Het meest rechtse rondje (36) is de stooklijn.

Stel bij Seizoensstart de buitentemperatuur in 

wanneer de warmtepomp moet starten met koelen 

(NB: minimaal 1 hoger dan Seizoensstop!!)

Stel bij Seizoensstop de buitentemperatuur in 

wanneer de warmtepomp moet stoppen met 

verwarmen

Als het bij een bepaalde buitentemperatuur niet 

warm genoeg wordt in huis, klik dan op het rode 

bolletje erboven en verhoog het bolletje 2 graden 

door op de rode + te klikken. Druk op het groene 

vinkje om te bevestigen. Advies: niet meer dan 2°C 

per dag veranderen, kijk de volgende dag hoe de 

temperatuur dan is en pas deze dan weer aan.

Stel hier in hoeveel warm tapwater u nodig heeft; 

Economy voor weinig warm tapwater (zuinig) en 

Comfort voor veel warm tapwater (minder zuinig)

Verwarmingscurve (stooklijn) : hier kan de 

"stooklijn" aangepast worden. 35 is de 

standaardwaarde voor vloerverwarming, 50 is de 

standaard waarde voor alleen radiatoren.

Als het in huis niet warm genoeg wordt, zet dan 

de verwarmingscurve 1 of 2 graden hoger

Minimum aanvoerleiding: zet dit bij vloer- 

verwarming in op 23 en bij radiatoren op 35


