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Stel de thermostaat in op de gewenste temperatuur 

De ventilatiewarmtepomp doet zijn werk en zorgt ervoor dat de woning constant op 

temperatuur blijft. Stel de temperatuur in op de thermostaat. Na het instellen van de 

temperatuur hoeft u hier niet meer naar om te kijken. Het systeem werkt vanzelf. 

 

Zet ‘s nachts de verwarming niet lager 

Als u ‘s nachts de temperatuur omlaag draait, is de kans groter dat u meer energiekosten 

betaalt dan wanneer u de thermostaat de hele dag en nacht op dezelfde temperatuur laat 

staan. 

 

Stel de ventilatie in 
Met deze schakelaar kunt u handmatig de verschillende ventilatiestanden instellen. 

 

• Rechts boven: Deze stand zet u aan als u thuis bent. 

• Rechts onder: Deze stand treedt automatisch in werking 

als de CO2-sensor of de vochtsensor een signaal geeft om 

de ventilatie op of af te toeren. 

• Links onder: De timer zet u aan wanneer u bijvoorbeeld 

gaat douchen of koken, de ventilator draait minimaal 30 

minuten (bij één keer drukken) en maximaal 1,5 uur (bij 

drie keer drukken) harder zodat bijvoorbeeld het vocht uit 

de badkamer en de vervuilde lucht uit de keuken wordt 

gezogen.  

Let op: deze stand is niet ter vervanging van de 

afzuigkap in uw keuken. 

• Links boven, extra functie: Als u 4 uur of langer van 

huis bent, bijvoorbeeld als u naar uw werk gaat of een 

weekend weg bent, stelt u deze functie in. 

 
Scan de QR-code en bekijk hoe u de 

standenschakelaar instelt. 
 

 
 
 
 
 

CO2- en vochtsensor 
De CO2-sensor is in uw woonkamer en slaapkamer geplaatst. De CO2-sensor werkt 

samen met de vochtsensor in uw badkamer. Doordat de sensoren communiceren en 

samenwerken, selecteert u maar op één van de sensoren de gewenste stand.  
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Wij adviseren u om altijd stand 4 te gebruiken (Eco). Uw woning wordt automatisch 

meer of minder geventileerd aan de hand van de CO2-waardes, die de CO2-sensor meet. 

Daarnaast is deze stand de meest duurzame stand. U hoeft hierdoor het systeem niet 

handmatig te bedienen, maar de CO2- en vochtsensor werken wel optimaal.  

 

 
De verschillende standen 
1. Links (poppetje buiten huis): Als u op vakantie gaat, stelt u deze functie in. 

2. Tweede van links (poppetje binnen huis): Deze stand zet u aan als u thuis bent. 

3. Derde van links (klokje): De timer zet u aan wanneer u bijvoorbeeld gaat douchen 

of koken, de ventilator draait 30 minuten harder zodat het vocht uit de badkamer wordt 

gezogen. 

4. Vierde van links (Eco): Via deze stand wordt er automatisch geregeld hoeveel er 

geventileerd wordt in de woning. De overige standen hoeft u dan ook niet te gebruiken. 

Dit betekent dat als u gaat douchen de vochtsensor in de badkamer automatisch meer 

gaat ventileren of als u niet thuis bent de woning minder geventileerd wordt.  Er is dan 

minder luchtvervuiling omdat er niemand thuis is. Daarnaast is deze stand de meest 

duurzame stand. 

5. Vijfde van links (Comfort): Deze stand werkt hetzelfde als de vorige stand (Eco),  

maar er zal net iets sneller gereageerd worden op CO2 in de woonkamer. Deze stand is 

hierdoor iets minder duurzaam. 

 

Hoe bedient u de CO2- en vochtsensor? 
Als voorbeeld laten wij u zien hoe u de CO2-sensor op de automatische stand zet (stand 

4 Eco). De vochtsensor bedient u op dezelfde manier. Hier staat de automatische stand 

aangegeven als Auto. Volg onderstaande stappen of bekijk de video via de QR-code. 

 

Stap 1. Druk op de ronde knop rechtsonder. De CO2-sensor licht op bij de stand 

waar de sensor momenteel op staat.  

Stap 2. Druk weer op de ronde knop rechtsonder. Met het groene lichtje wordt 

aangegeven op welke stand de sensor staat. 

Stap 3. Druk een aantal keer op de ronde knop totdat het groene lichtje onder 

de vierde stand van links (Eco) oplicht. 

Stap 4. De CO2-sensor is ingesteld op de automatische stand (stand 4). Hiermee heeft u 

ook automatisch de vochtsensor op stand Auto gezet. 

 

 

Scan de QR-code en bekijk de video over de werking 
van de vochtsensor.  
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Onderhoud 
Het onderhoud aan de Modul-AIR Solo wordt gedaan door Energiewacht. Bij storingen 

neemt u rechtstreeks contact met hen op via (088) 555 30 00. 

 

Tips 
• De thermostaat hoeft u ’s nachts niet meer lager te zetten. 

• Het openzetten van ramen is geen probleem. Zet ramen niet langer dan 10 

minuten open als het buiten kouder dan 18°C is. Hierdoor moet de warmtepomp 

harder werken en is het effect lager. De warmtepomp werkt zo dat er voldoende 

verse lucht van buiten wordt aangetrokken zodat uw ramen niet langer hoeven 

open te staan. 

• Zet de warmtepomp niet uit. Dan heeft u geen verwarming en ventilatie. 

• Pas de ventielen niet aan. Uiteraard mag u deze wel schoonmaken. Zet de 

ventielen in dezelfde stand terug na het schoonmaken. 

• Ons advies is om uw woning wekelijks stofvrij te maken. De warmtepomp trekt de 

vervuilde lucht uit de woning, waarbij ook de stofdeeltjes aanwezig zijn. Hoe meer 

stof er in uw woning ligt, hoe sneller het filter van de warmtepomp vervuild is. 

Roken en huisdieren in de woning hebben ook effect op de vervuiling van het 

filter. 

 

 

 

 

 

 

 

 


