Korte bedieningsinstructie NIBE RMU 40
Getoonde informatie op het display is
afhankelijk van het type warmtepomp

Met de RMU 40 kunt u een aantal instellingen van de aangesloten NIBE warmtepomp zien en eventueel aanpassen.
In deze korte instructie kunt u lezen wat
er mogelijk is.

Afhankelijk van het type warmtepomp en aangesloten
accessoires verschijnen er verschillende functies op
het display. Als op uw display bepaalde informatie uit
de onderstaande instructie niet zichtbaar is, is deze
informatie / functie niet van toepassing bij de warmtepomp die u heeft.

Display AAN en UIT zetten
Druk op deze ‘Standby-knop’ om het
display aan of uit te zetten.
Als het display uit is, blijft de RMU 40
wel actief zijn werk doen.

‘OK-knop’ t.b.v. selectie van
submenu’s en opties of om
instelwaarden te bevestigen.

‘Terugknop’ t.b.v. terugkeren naar vorige menu.
Met deze knop switcht u ook tussen het
Informatiemenu en Hoofdmenu:

‘Knoppen omhoog/omlaag’
t.b.v. scrollen tussen verschillende
menu’s of om waarden te verhogen of
te verlagen.

Informatiemenu

Informatiemenu 		
(zie je standaard)

Hoofdmenu
(info afh. van warmtepomp)

Buitentemperatuur

Als dit symbool zichtbaar is:
de instelling Luxe is geactiveerd
m.b.t. warmwater

Ventilatiestand

Warmtapwatertemperatuur

Gemeten binnentemperatuur
Let op!
Extra comfort voor verwarming of warm water kost extra energie /geld!

Temperatuur van de verwarming aanpassen
U ziet het
Informatiemenu

Druk op

Klok (instelling via warmtepomp)

U komt in het
Hoofdmenu

Druk op
en u
ziet een

Druk weer op

‘1 - temperatuur’
is aangevinkt

thermometer
+ ingestelde
temperatuur

de ingestelde
temperatuur
wordt groen

Druk twee keer op

Druk op
of

en de

en de ingestelde
temperatuur wordt
hoger of lager

Druk op
en wacht
even,
de temperatuur
wordt wit en
is gewijzigd

om terug te gaan naar het Informatiemenu

De boiler tijdelijk in ‘Luxe’ stand zetten (hogere temperatuur warm water - tijdelijk meer tapcomfort)
U ziet het
Informatiemenu

Druk op

U komt in het
Hoofdmenu

Druk op
tot

Druk op

‘1 - temperatuur’ is
aangevinkt

‘2 - tijdelijk
in luxe’ is
aangevinkt

Het lijstje met
uren wordt
zichtbaar

Een extra ‘waterdruppel’ in het display is nu zichtbaar.
Als de tijd is verstreken, is de stand ‘Luxe’ voorbij.

Druk op
of
Kies de gewenste
periode voor extra
tapwatercomfort

Druk op
en
wacht
even, de
periode is
ingesteld

Druk twee keer op de terugtoets
en u gaat terug naar het Informatiemenu
Bladzijde 1 van 2

De ventilatiestand tijdelijk verhogen
U ziet het
Informatiemenu

Druk op

U komt in het
Hoofdmenu

Druk op

Druk op

Druk op
of

tot
‘1 - temperatuur’ is
aangevinkt

Druk op
en
wacht

‘3 - ventilatie’
is
aangevinkt

Het lijstje met
snelheden
wordt zichtbaar

In het huisje wordt de gewijzigde ventilatiestand zichtbaar.
Als de periode is verlopen, is de hogere ventilatiestand voorbij.

Kies de gewenste
ventilatiesnelheid

even, de andere
snelheid is
ingesteld

Druk twee keer op de terugtoets
en u gaat terug naar het Informatiemenu

Bedrijfsstand

Een onderdeel van het menu in de RMU 40 is de ‘bedrijfsstand’. Er zijn een aantal mogelijkheden die invloed hebben op de manier van
verwarmen en eventueel koelen. Uw installateur heeft de warmtepomp ingesteld, passend bij de woning en technische installatie. Als de
instelling bij ‘bedrijfsstand’ op ‘automatisch’ staat (auto), worden deze instellingen gevolgd. Het dringende advies is daarom:
laat a.u.b. de instelling ‘bedrijfsstand’ op ‘auto’ staan. Voor de compleetheid wordt dit menu wel uitgelegd.
U ziet het
Informatiemenu

Druk op

U komt in het
Hoofdmenu

Druk op

Druk op

tot
‘1 - temperatuur’ is
aangevinkt

‘4 - bedrijfsstand’ is
aangevinkt

Onderstaande
mogelijkheden
worden getoond

Zoals aangegeven: laat
a.u.b. de instelling op ‘auto’
staan.
Er wordt derhalve geen
uitleg gegeven over de
andere instellingen.

Druk twee keer op de terugtoets
en u gaat terug naar het Informatiemenu

Alarm
Op de RMU kan een alarm-aanduiding zichtbaar worden: een rode alarmbel, samen met een alarmnummer. Kijk bij de
warmtepomp en de handleiding hiervan voor meer informatie. Raadpleeg a.u.b. uw installateur over de oplossing van het alarm!

Tips en extra informatie over de bediening via de RMU 40
Tip voor cv-verwarming
De warmtepomp werkt met een weersafhankelijke regeling, vaak met een vloerverwarming. Deze reageert (veel) langzamer op een andere
temperatuurinstelling dan bij een cv-ketel met radiatoren. Vandaar de tip: zet de temperatuurinstelling op een gewenste waarde en laat
deze dag en nacht hetzelfde. De temperatuurweergave kan overigens iets afwijken van een andere thermometer
die u heeft, vanwege de combinatie met een weersafhankelijke regeling.
Het is ook mogelijk dat u geen temperatuur ziet bij temperatuuraanpassing, maar een nummer van -10 tot +10.
Verandering van het nummer geeft temperatuur verhoging of verlaging (m.b.v. de weersafhankelijke regeling).
Instelling ‘tijdelijk in luxe’ voor tapwater
Als de warmtepomp op ‘tijdelijk in luxe’ voor tapwater wordt gezet, levert dit extra tapwater comfort,
maar bedenk dat dit ook ook hogere energiekosten met zich meebrengt.

o

C

nummer
(-10 tot +10)

Bedrijfsstand
Zoals aangegeven is het aan te raden de ‘bedrijfsstand’ op automatisch (auto) te laten staan. Aanpassing hiervan, zeker als het naar
‘add. heat only’ is, zal zorgen dat, in plaats van de compressor, een elektrisch element wordt gebruikt voor verwarmen. Dit brengt extra
energiekosten met zich mee. Vandaar het dringende advies: laat de bedrijfstand op ‘auto’ staan.
Verwarmen en koelen
Bij sommige warmtepompen kan er omgeschakeld worden tussen verwarmen en koelen. Voor deze omschakeling is meer informatie
nodig dan in een korte instructie kan worden omschreven. Raadpleeg hiervoor a.u.b. andere informatie dan deze korte instructie.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan het product en bijgevoegde informatie aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Deze korte bedieningsinstructie is een
aanvulling op de handleiding van de RMU 40 met een kort overzicht van de belangrijkste functies. Zie de handleiding van de RMU 40 voor meer informatie.
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