
 

Optimalisatie van uw Elga Hybride warmtepomp 
 
In dit document staat extra informatie om u  te helpen uw Elga hybride warmtepomp verder te 
optimaliseren. Het document bevat achtergrondinformatie over de werking van het systeem, een 
stappenplan voor twee type woningen en antwoord op een aantal veelgestelde vragen. Als u er 
hiermee niet uitkomt dan helpen we u graag uiteraard verder! Stuur ons dan een email op 
info@heattransformers.com of bel ons op +31 85 048 61 07. 
 

Optimalisatie van uw warmtepomp 
 
Iedere woning is anders; denk aan  vloerverwarming of radiatoren, goed of slechte isolatie, een 
grote of kleine woning. En iedere bewoner heeft andere wensen; denk aan zoveel mogelijk gas 
besparen, zo veel mogelijk geld besparen, snel de temperatuur kunnen verhogen, een 
comfortabeler klimaat etc. 
 
Daarom stellen wij uw warmtepomp in op een gemiddelde dat op basis van onze ervaring goed 
werkt bij uw woning. Als de warmtepomp enige tijd gedraaid heeft en u bent tevreden over het 
comfort dan raden wij u aan om de warmtepomp verder te optimaliseren.  
 
Dit kunt u zelf doen met de instellingen op uw thermostaat, maar wij helpen u er ook graag 
mee. In dit document geven wij extra achtergrond, een stappenplan en antwoord op 
veelgestelde vragen.  
 
Monitoringprogramma 
 
U kunt zich ook aanmelden voor Monitoring  via deze link (https://tinyurl.com/v4cr569).  Met 
Monitoring krijgen we inzicht in uw historische gasverbruik per maand, dag en zelfs per 
kwartier. U kunt dit zelf ook inzien zodat u precies kunt zien wanneer u nog gas verbruikt. Deze 
informatie kunnen wij combineren met de buitentemperatuur en daarmee kunnen we zien hoe 
de warmtepomp draait en u helpen met de verdere optimalisatie. 
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Wanneer gaat de warmtepomp aan en wanneer de cv-ketel? 
 
In dit plaatje staan een aantal belangrijke concepten beschreven. In de tabel vindt u toelichting over 
de werking van het systeem in de verschillende gekleurde zones.  

 

Buitentemperatuur  Warmtepomp (WP)  CV-ketel 

Onder de warmtepomp 
grens (normaal 4°C) 

De warmtepomp gaat niet 
aan 

De CV-ketel gaat direct aan. 
 
Als het buiten onder 4°C is 
geweest en de cv-ketel staat 
aan dan blijft hij aan totdat 
het 7°C buiten is. 

Boven de warmtepomp 
grens (normaal 4°C) 

De warmtepomp gaat aan 
en wordt ondersteund door 
de ketel wanneer dat nodig 
is. 

De cv-ketel gaat aan als de 
warmtepomp het niet alleen 
kan. Dit gebeurt als: 
(1) de thermostaat meer dan 
1.0C hoger gezet wordt dan 
de gemeten temperatuur 
(2) De gemeten temperatuur 
langer dan 30 minuten onder 
de ingestelde temperatuur 
blijft 

Boven de CV-ketel grens 
(deze is normaal niet 
ingesteld) 

De warmtepomp gaat aan 
en wordt niet ondersteund 
door de ketel. 

De CV-ketel gaat niet aan.  
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Stappenplan optimalisatie 
 
Voor twee standaard type woningen beschrijven we hieronder het aangeraden stappenplan 
voor de optimalisatie van uw warmtepomp. In bijlage 1 hebben we per warmtepomp staan hoe 
je de instellingen (die onderstreept zijn) kunt wijzigen.  
 
1. Optimalisatie van een goed geïsoleerde woning met laag temperatuur verwarming 
 
Uw woning is goed geïsoleerd en als de verwarming uit staat koelt de woning heel langzaam af. U 
heeft vloerverwarming of radiatoren met een groot oppervlak (eventueel met radiatorventilatoren). 
De cv-ketel is vooral nodig wanneer het buiten te koud wordt en het vermogen van de warmtepomp te 
klein wordt om het alleen te doen. 
 
Wij raden u aan om de volgende stappen te nemen: 

● Stel de thermostaat in op een vrijwel constante temperatuur. Indien u toch kiest voor 
aanpassingen (s’nachts of s’avonds), kies dan een kleine stap van 1 graden C. 

● Verlaag stapsgewijs de Stooklijn van de cv-ketel. Dit is de temperatuur van het 
verwarmingssysteem wanneer de cv-ketel aan gaat. De standaardinstelling is 40°C bij 
+20 graden buiten en 70°C bij -10 graden buiten. Verlaag dit stapsgewijs naar 
bijvoorbeeld 30°C bij +20 graden buiten en 50°C bij -10C buiten. 

● Verlaag het Vermogen van uw cv-ketel voor verwarming (CV bedrijf). Dit moet u op de 
cv-ketel doen. Dit staat meestal in uw cv-ketel handleiding beschreven. Het vermogen 
kan in veel woning terug tot wel 35% van het maximum (of ca 12kW). 

● Verleng de Graadminuten regeling van de warmtepomp. Deze staat standaard op 30 
minuten. Dit betekent dat wanneer de temperatuur op de thermostaat 1°C hoger gezet 
wordt dat de warmtepomp dit eerst 30 minuten alleen doet. Als de temperatuur na 30 
minuten nog niet gehaald is dan wordt de cv-ketel ingeschakeld. Verhoog de stand 
stapsgewijs naar bijvoorbeeld 60 of 90 of 120 minuten. 

● Verlaag Warmtepomp-grens. Deze staat standaard op 4°C. In goed geïsoleerde huizen 
kan de warmtepomp ook bij lagere buitentemperaturen de woning verwarmen. U gaat 
hier niet veel meer geld mee besparen omdat het rendement lager wordt, maar u 
bespaart wel meer gas. Zet deze stapsgewijs omlaag naar bijvoorbeeld 2°C, 0°C of -2°C. 

● Stel een Cv-ketel-grens in. Als je toch merkt dat de cv-ketel aan gaat boven 4 graden 
buitentemperatuur, stel dan een cv-ketel grens in . Dit is een temperatuur waarboven 
de cv-ketel niet aan mag. Dit is een efficiënte manier om gas te besparen, maar je huis 
warmt hierdoor minder snel op, want de ketel gaat ook niet aan als je de thermostaat 
met meer dan 1°C verhoogd. 

 
2. Optimalisatie van een matig tot redelijk geïsoleerde woning met radiatoren 
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Uw woning is matig tot redelijk geïsoleerd en als u de thermostaat s’nachts lager zet dan koelt de 
woning vrij snel af. In uw woning bespaart u energie door de thermostaat s’nachts lager te zetten.  De 
cv-ketel wordt gebruikt om s’ochtends de woning op te warmen en als het buiten te koud wordt en het 
verwarmingssysteem warmer moet worden dan de ~45°C die de warmtepomp produceert.  
 
Wij raden u aan om de volgende stappen te nemen: 

● Maak een klokprogramma op uw thermostaat en kies voor een temperatuur van circa 
2-3°C lager in de nacht dan overdag (dus bijvoorbeeld 20°C overdag en 17°C s’nachts). 
Indien u het om 08.00 20°C wilt hebben stel dit dan al om 07.00 in zodat er voldoende 
tijd is om de temperatuur te behalen. Vermijd de rest van de dag veranderingen in 
temperatuur. Als u deze toch toepast, doe het dan met maximaal 1°C per uur. 

● Verleng de Graadminuten regeling van de warmtepomp. Deze staat standaard op 30 
minuten. Dit betekent dat wanneer de temperatuur op de thermostaat 1°C hoger gezet 
wordt dat de warmtepomp dit eerst 30 minuten alleen doet. Als de temperatuur na 30 
minuten nog niet gehaald is dan wordt de cv-ketel ingeschakeld. Verhoog de stand 
stapsgewijs naar bijvoorbeeld 60 of 90 minuten. 

● Stel een Cv-ketel-grens in. Als je toch merkt dat de cv-ketel regelmatig aan gaat boven 
bijvoorbeeld 8 of 9 graden buitentemperatuur, stel dan een cv-ketel grens in . Dit is een 
temperatuur waarboven de cv-ketel niet aan mag. Dit is een efficiënte manier om gas te 
besparen, maar uw  huis warmt hierdoor minder snel op, want de ketel gaat ook niet 
aan als u de thermostaat met meer dan 1°C verhoogd. 
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Veelgestelde vragen 

 
Mijn cv-ketel gaat te vaak aan, ook boven de 4°C. 
 
Er kunnen een aantal oorzaken zijn: 
 

- Is het afgelopen  nacht koud geweest en is het nu nog 5 of 6°C?  Nadat de temperatuur 
onder de 4°C gedaald is gaat de warmtepomp pas weer aan bij 7°C. dit voorkomt dat de 
warmtepomp en ketel steeds aan en uit gaan rond deze grens. U kunt dit voorkomen 
door de Warmtepomp Grens iets te verlagen, bijvoorbeeld naar 2°C. 
 

- Gebeurt dit nadat u de thermostaat 2 of 3°C hoger gezet heeft? Op dit moment gaat de 
cv-ketel direct aan. U kunt dit voorkomen door de temperatuur op de thermostaat met 
minder dan 1.0°C per stap te verhogen. U kunt ook een Cv-ketel grens instellen 
bijvoorbeeld op 8°C waardoor de cv-ketel niet aan mag boven die temperatuur. 
 

- Gebeurt dit nadat u de thermostaat minder dan 1.0°C verhoogt is? Dan gaan de 30 
graadminuten tellen. U kunt de ketel langzamer inschalen door de Graadminuten te 
verlengen van 30 naar bijvoorbeeld 60 of 90 graden. 

 
De leidingen van mijn verwarmingssysteem blijven lauw. 
 
Een warmtepomp werkt op lagere temperatuur en heeft een kleiner vermogen dan uw 
cv-ketel. Daarom duurt het langer voordat de radiatoren of vloerverwarming opwarmt en 
worden ze minder warm. Dit is dus normaal gedrag van een warmtepomp.  
 
Als u merkt dat temperatuur in de woning niet hoger wordt en de ingestelde temperatuur niet 
gehaald wordt dan gaat er wel wat mis. Indien dit eerst wel goed werkte en u heeft instellingen 
aangepast voor optimalisatie, dan raden we aan deze een stapje terug te zetten. het kan zijn 
dat u net iets te optimistisch bent geweest. 
 
Als u geen instellingen aangepast heeft en dit treedt direct na de installatie al op, dan horen we 
dit graag zodat we met u kunnen bepalen wat er aan de hand is.  
 
U kunt zelf een beter idee krijgen hoe de warmtepomp draait door de Aanvoertemperatuur en 
het Actuele Vermogen van de warmtepomp te bekijken op de thermostaat. In bijlage 1 ziet u 
hoe u dit kunt uitlezen. 
 
Ik bespaar te weinig gas 
 
Indien uw warmtepomp minder gas bespaart dan u verwacht had, dan kan dit meerdere 
redenen hebben. Met de stappenplannen in dit document kunt u de warmtepomp 
optimaliseren. Wij helpen u ook graag om te optimaliseren. Het handigste is om u dan aan te 
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melden voor Monitoring (https://tinyurl.com/v4cr569) . Hiermee kunnen wij uw gasverbruik 
analyseren in combinatie met de buitentemperatuur en tijdens een gesprek met u kunnen we 
bepalen wat er gedaan kan worden om te zorgen dat de warmtepomp vaker draait en de 
gasbesparing toeneemt. 
 
De warmtepomp doet niks 
 
Soms lijkt het alsof de warmtepomp niet aan gaat.  U kunt dit controleren op het scherm van de 
warmtepomp, hier ziet u of hij aan staat doordat het groene ventilator lampje aan is. Het oranje 
vlammetje geeft aan dat de cv-ketel aan staat. Als u merkt dat de warmtepomp vaak uit staat 
en het vlammetje vaak aan staat dan kunnen hier meerdere redenen voor zijn:  
 

- Is het afgelopen nacht koud geweest en is het nu nog 5 of 6°C?  Nadat de temperatuur 
onder de 4°C gedaald is gaat de warmtepomp pas weer aan bij 7C. dit voorkomt dat de 
warmtepomp en ketel steeds aan en uit gaan rond deze grens. U kunt dit voorkomen 
door de Warmtepomp grens iets te verlagen, bijvoorbeeld naar 2°C. 
 

- Gebeurt dit nadat u de thermostaat 2 of 3°C hoger gezet heeft? Op dit moment gaat de 
cv-ketel direct aan. U kunt dit voorkomen door de temperatuur op de thermostaat met 
minder dan 1.0°C per stap te verhogen. U kunt ook een Cv-ketel grens instellen 
bijvoorbeeld op 8°C waardoor de cv-ketel niet aan mag boven die temperatuur. 
 

- Gebeurt dit nadat u de thermostaat minder dan 1.0°C verhoogt is? Dan gaan de 30 
graadminuten tellen. U kunt de ketel langzamer inschalen door de graadminuten te 
verlengen van 30 naar bijvoorbeeld 60 of 90 graden. 
 

Als u merkt dat gedurende langere tijd zonder aanpassingen aan de thermostaat de ketel aan 
blijft en het is buiten boven de 7°C, dan kan het zijn dat er iets anders mis is. Neem dan gerust 
contact met u op en we zullen met u doornemen wat er aan de hand kan zijn en zo nodig komt 
een collega langs. 
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Bijlage 1: Aanpassen van instellingen in de Elga  
Instellingen kunnen alleen aangepast worden vanuit de Honeywell Chronotherm Touch 
Modulation thermostaat. Indien u deze niet heeft, neem dan contact met ons op voor andere 
oplossingen. 
 
U moet eerst naar het installateurs menu van de warmtepomp. Dit doet u zo: 
 
1. Ga naar de honeywell thermostaat. 
 
2. Druk op de knop “instellen” (rechtsonder het scherm). 
 
3. Druk het lege vlakje tussen het knopje “scherm” en “Klaar” 5 seconden in. 

 
4. Er komt dan een scherm INSTAL INSTELLIN”. Druk op pijltje omhoog zodat er “KETEL 
INSTEL” komt te staan. Druk nogmaals op “instellen”. 
 
5. Druk met de linker pijltjes omhoog totdat je bij de juist parameter bent 
 
6. Gebruik de rechter pijltjes om de waardes aan te passen. druk daarna op “klaar” om te 
bevestigen. 
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Stooklijn “normale” 
regeling (als de 
honeywell 
thermostaat in de 
woonkamer hangt) 

Indien uw ketel OpenTherm aangesloten is (vrijwel alle ketels 
jonger dan 10 jaar): Pas de stooklijn aan met de volgende 
parameter in het INSTEL KETEL menu: 

- Parameter 0075: Minimale aanvoertemperatuur (bij een 
buitentemperatuur van 20 graden). Deze staat standaard 
op 40 

- Parameter 0076: Maximale aanvoertemperatuur (bij een 
buitentemperatuur van -10 graden). Deze staat standaard 
op 70. 

 
Indien uw ketel Aan/Uit aangesloten is (vrijwel alle ketels ouder 
dan 10 jaar en de meeste ATAG ketels): 

- De aanvoertemperatuur van uw cv-ketel is een vaste 
waarde en de warmtepomp kan deze niet aansturen. Stel de 
aanvoertemperatuur in op een vaste maximale waarde op 
uw cv-ketel. Het kan zijn dat u deze wat lager instelt 
(bijvoorbeeld 45C) in het voorjaar en najaar en wat hoger 
(bijvoorbeeld 55 of 60C) in de winter. 

Stooklijn 
“weersafhankelijke” 
regeling (als de 
honeywell 
thermostaat naast de 
warmtepomp hangt) 

Pas de stooklijn aan met parameter 30 (STOOKLIJNINST) in het 
INSTAL INSTELLIN menu. Kies een waarde die overeenkomt met 
de gewenste stooklijn uit onderstaande grafiek. 

 
Deze lijnen gelden bij een ingestelde temperatuur op de 
thermostaat van 20C. Indien u de temperatuur op de thermostaat 
verhoogd dan gaat de stooklijn recht omhoog. Voor elke 1C 
verhoging op de thermostaat gaat de stooklijn ca 2C omhoog. 
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Graadminuten   De graadminuten bepaalt de hoeveelheid minuten waarna de 
cv-ketel aangaat bij een temperatuurverschil van maximaal 1C 
tussen de gemeten en ingestelde kamertemperatuur. Deze staat 
standaard op 30 minuten. Dit betekent dat wanneer de 
temperatuur op de thermostaat 1 C hoger gezet wordt dat de 
warmtepomp dit eerst 30 minuten alleen doet. Als de temperatuur 
na 30 minuten nog niet gehaald is dan wordt de cv-ketel 
ingeschakeld.   
 
Pas de graadminuten aan met Parameter 84 in het INSTEL KETEL 
menu.  Deze staat standaard op 30.  

Warmtepomp Grens  De cv-ketel grens bepaalt de minimale temperatuur waaronder de 
warmtepomp uit gaat . Pas deze aan met Parameter 62 in het 
INSTEL KETEL menu.  De standaard grens is 4C. De waarde voor 
parameter 62 wordt hiervan afgetrokken. Hiermee verlaag je de 
buitentemperatuur grens. Voorbeelden: 

- Als je hem instelt op 4 dan is de nieuwe grens 0C (4C 
standaard -/- 4C = 0) 

- Als je hem instelt op 8 dan is de nieuwe grens -4C (4C 
standaard -/- 8C = -4C) 

- Als je hem instelt op 20 dan is de nieuwe grens -16C (4C 
standaard -/- 20C = -16C) 

cv-ketel Grens  De cv-ketel grens bepaalt de maximale temperatuur waarop de 
cv-ketel aan mag. Pas deze aan met Parameter 63 in het INSTEL 
KETEL menu.  De temperatuur waarop de cv-ketel ingeschakeld 
mag worden is 40C min deze waarde.  

- Als je hem instelt op 0 dan is de grens 40C (40C 
standaard -/- 0C = 40) 

- Als je hem instelt op 30 dan is de nieuwe grens 10C (40C 
standaard -/- 30C = 10C) 

- Als je hem instelt op 38 dan is de nieuwe grens 2C (40C 
standaard -/- 38C = 2C) 

Aanvoertemperatuur 
bekijken 

Bekijk parameter 17 (AANVOERTEMP) in het INSTAL 
INSTELLING menu.  

Actuele Vermogen 
bekijken 

Bekijk parameter 21 (ACTUEEL VERMOGEN) in het INSTAL 
INSTELLING menu.  
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