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2. Vaillant Calormatic 370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg knoppen 

Linkse knop = om naar menu te gaan                    Als je daarop drukt kan je de volgende dingen 

(toepassingen) kiezen:  

• Informatie (dat heb je niet nodig)  

• Gewenste Temperatuur 

• Tijdsprogramma 

• Dagen Buitenshuis (dat heb je niet nodig) 

• Standaardinstelling 

• Installateurniveau (dit heb je niet nodig, dit is enkel voor de installateur) 

 

Middelste knop             Door aan deze knop te draaien kan je van de ene toepassing naar de andere 

gaan.  

Rechtse knop = om naar modus te gaan                    Als je daarop drukt, kan je de volgende dingen 

(toepassingen) kiezen: 

• Laagstand actief of autostand actief of zomerstand actief of dag actief of systeem uit actief: je 

ziet één van deze toepassingen, afhankelijk van op welke stand de thermostaat ingesteld 

staat. Bv.: als je thermostaat op laagstaand ingesteld staat, dan zie je hier laagstand actief 

staan. Staat de thermostaat op zomerstand ingesteld, dan zie je hier zomerstand actief staan. 

• 1x boiler opladen  (dit heb je niet nodig) 

• Party (dit heb je niet nodig) 

• 1 dag buitenshuis (dit heb je niet nodig) 

• 1 dag thuis (dit heb je niet nodig) 

• Ventilator boost (dit heb je niet nodig)

LINKSE KNOP RECHTSE KNOP 

DRAAIKNOP 
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Hoe stel ik de gewenste temperatuur in?  

1. Druk op de linkse knop (menuknop). 

2. Draai aan de middelste knop tot je op ‘gewenste  temperatuur’ staat.  

3. Druk op de rechtse knop (selecteren). Dan zie je CV1.  

4. Druk op de rechtse knop (selecteren). Dan zie je ‘Dag’ en ‘Laagstand’ 

 

Stel nu de dagtemperatuur en de nachttemperatuur in. 

Dagtemperatuur instellen: (als je thuis bent) 

1. Draai aan de middelste knop tot je op ‘dag’ staat.  

2. Druk op de rechtse knop (veranderen).  

3. Draai aan de middelste knop om de temperatuur te veranderen. De ideale temperatuur is 20-

21°C. 

4. Druk op de rechtse knop (OK) om te bevestigen. 

Nachttemperatuur instellen = laagstand: (voor ’s nachts of voor als je niet thuis bent) 

1. Draai aan de middelste knop zodat je op ‘laagstand’ staat.  

2. Druk op de rechtse knop (veranderen).  

3. Draai aan de middelste knop tot de temperatuur verandert. De ideale temperatuur is 15-16°C. 

4. Druk op de rechterknop om te bevestigen. 

 

Om het menu te verlaten druk je op de linkerknop (vorige). 

 

Hoe stel ik een tijdsprogramma in? 

Je kan volgende tijdsprogramma’s kiezen: 

• Maandag-Dinsdag-Woensdag-Donderdag-Vrijdag-Zaterdag-Zondag (als je elke dag een 

andere temperatuur wilt) 

• Maandag-Vrijdag (als je van maandag tot vrijdag dezelfde temperatuur wilt) 

• Zaterdag-Zondag (als je van zaterdag tot zondag dezelfde temperatuur wilt) 

• Maandag-Zondag (als je van maandag tot zondag dezelfde temperatuur wilt) 

Voorbeeld: je wilt van de maandag tot de vrijdag verwarming van 06:00-08:00 en van 17:00-22:00 

(als je overdag bv. niet thuis bent) en van de zaterdag tot de zondag wil je verwarming van 8:00 tot 

23:00: 

Van maandag tot vrijdag 

1. Druk op de linkse knop (menu). 

2. Draai aan de middelste  knop tot je op ‘tijdsprogramma’  staat 

3. Druk op de rechtse knop (selecteren). Dan zie je CV-1.Druk opnieuw op  de rechtse knop 

(selecteren). 

4. Draai aan de middelste knop tot je Maandag-Vrijdag’ links bovenaan het scherm ziet. 

Druk op de rechtse knop (selecteren).  

5. Draai aan de middelste knop tot je op ‘periode 1’  staat. Druk op de rechtse knop 

(veranderen). 

6. Draai aan de middelste knop tot je 06:00 ziet. Druk op de rechtse knop (OK) om te 

bevestigen. Draai aan de middelste knop tot je 08:00 ziet. Druk op de rechtse knop (OK) 

om te bevestigen. 

 Periode 1, van 06:00 tot 08:00 is nu ingesteld. Stel nu periode 2 in: 
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7. Draai aan de middelste knop tot je op ‘periode 2’ staat. Druk op de rechtse knop 

(veranderen).  

8. Draai aan de middelste knop tot je 17:00 ziet. Druk op de rechtse knop (OK) om te 

bevestigen.  

Draai aan de middelste knop tot je 22:00 ziet. Druk op de rechterknop (OK) om te 

bevestigen. 

 Periode 2, van 17:00 tot 22:00 is nu ingesteld.  

 

Van zaterdag tot zondag 

1. Druk op de linkse knop (vorige).  

2. Draai aan de middelste knop tot je ‘Zaterdag-Zondag’ links bovenaan het scherm ziet. 

Druk op de rechtse knop (selecteren).  

3. Draai aan de middelste knop tot je op ‘periode 1’ staat. Druk op de rechtse knop 

(veranderen).  

4. Draai aan de middelste knop tot je 08:00 ziet. Druk op de rechtse knop (OK) om te 

bevestigen.  

Draai aan de middelste knop tot je 23:00 ziet. Druk op de rechterknop (OK) om te 

bevestigen. 

 

Druk op de linkse knop (vorige) tot je terug op het beginscherm bent. Nu moet je de thermostaat op 

‘Autostand’ zetten: 

1. Druk op de rechterknop (modus). 

2. Draai aan de middelste knop tot je op de bovenste toepassing staat (dit kan ofwel 

laagstand actief, autostand actief, zomerstand actief, dagstand actief of systeem uit zijn). 

3. Druk op de rechtse knop (selecteren). 

4. Draai met de middelste knop tot je op ‘autostand’ staat. Druk op de rechtse knop 

(selecteren).  

5. Druk op de linkse knop (vorige) tot je het beginscherm ziet. 
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Hoe verander ik de temperatuur zonder programma? 

1. Druk op de rechtse knop (modus). 

2. Zorg dat je op de eerste toepassing staat (dit kan ofwel laagstand actief, autostand actief, 

zomerstand actief, dagstand actief of systeem uit zijn) 

3. Druk op de rechtse knop (selecteren). 

4. Draai aan de middelste knop tot je op ‘laagstand’ staat. Druk op de rechtse knop (selecteren). 

5. Druk op linkse knop (vorige)  tot je terug het beginscherm ziet. Nu kan je de gewenste 

temperatuur veranderen door aan de draaiknop te draaien. 

 

Hoe stel ik de zomerstand in? Als de verwarming niet moet aanliggen, maar je wenst wel warm 

water.  Bv. in de zomer:   

1. Druk op de rechtse knop (modus). 

2. Zorg dat je op de eerste toepassing staat (dit kan ofwel laagstand actief, autostand actief, 

zomerstand actief, dagstand actief of systeem uit zijn) 

3. Druk op de rechtse knop (selecteren). 

4. Draai aan de middelste knop tot je op ‘zomerstand’ staat. Druk op de rechtse knop 

(selecteren). 

5. Druk op linkse knop (vorige)  tot je terug het beginscherm ziet. Nu kan je de gewenste 

temperatuur veranderen door aan de draaiknop te draaien. 

 

Hoe leg ik de verwarming en het warm water af? Zo wordt enkel de vorstbeveiliging ingeschakeld. 

 

1. Druk op de rechtse knop (modus). 

2. Zorg dat je op de eerste toepassing staat (dit kan ofwel laagstand actief, autostand actief, 

zomerstand actief, dagstand actief of systeem uit zijn) 

3. Druk op de rechtse knop (selecteren). 

4. Draai aan de middelste knop tot je op ‘Systeem uit’ staat. 

5. Druk op de rechtse knop (selecteren). 

6. Druk op linkse knop (vorige)  tot je terug het beginscherm ziet. Nu kan je de gewenste 

temperatuur veranderen door aan de draaiknop te draaien. 

 


