
TECHNOTE

Keuze regeling

• Er is ervoor gekozen de regelapparatuur van Honeywell Home te adviseren in 

combinatie met de HP-S. 

• De regelapparatuur is geen onderdeel van de leveringsomvang. 

• De installateur dient de benodigde componenten zelf aan te schaffen.

• Voor de geadviseerde regelapparatuur worden de instellingen in deze 

technote beschreven.

• Voor alternatieve regelapparatuur is belangrijk dat de mogelijkheid voor 

aansturing in een vraag-cyclus van 1 cyclus per uur kan worden ingesteld. 

Regelingen die schakelen met een kort-cyclische vraag (bijv. 10 minuten) 

kunnen dus niet worden gebruikt. Een dergelijke regeling kan schade aan de 

HP-S toebrengen. Deze schade wordt niet ondersteund door de 

frabrieksgarantie. Meer hierover staat rechts in het kader vermeld. 

• Andere regelapparatuur is niet opgenomen in deze technote en dient zelf te

worden geselecteerd en gecontroleerd op een juiste werking

• De ondersteuning van de hier genoemde regelapparatuur zal derhalve door 

Honeywell Home verzorgd worden. 

Bijkomende zaken

• Met deze Technote komt hoofdstuk 4.12 van de installatiehandleiding (01-

02528_004) te vervallen.

• Met de voorgestelde regelapparatuur zijn zowel bedrade als draadloze 

oplossingen mogelijk.

• App bediening mogelijk via de App van Honeywell Home.
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De vraag-cyclus van 1 cyclus per uur
Een CV ketel wordt vaak geschakeld met een cyclus van 6 cpu, wat betekent dat deze meestal 
6x per uur aan en uit geschakeld wordt om de ruimte optimaal te verwarmen. 
Een warmtepomp verwarmt vaak veel trager dan een CV ketel en heeft in de eerste minuten 
een lage COP en meer slijtage. Hierdoor wordt geadviseerd een warmtepomp zo min mogelijk 
aan-uit te schakelen en zo lang mogelijk achter elkaar te laten draaien. 

Itho Daalderop schrijft bij de HP-S een cyclustijd van 1 cyclus per uur voor. Alle in dit document 
beschreven Honeywell regelingen schakelen de warmtepomp wél direct uit wanneer het 
setpoint van de thermostaat wordt bereikt. Hierdoor heeft het verminderen van de 
schakelcyclus geen negatieve bijwerkingen, zoals een overshoot van de ruimtetemperatuur.

Als de HP-S zelf gedurende de cyclus een overshoot krijgt zullen de regelingen in de HP-S 
ingrijpen en de warmtepomp alsnog uitschakelen. Wel wordt geadviseerd om een groot 
genoeg schakel- of buffervat te plaatsen om de minimale systeem-waterinhoud te garanderen. 



OPTIE 2: BEDRADE THERMOSTAAT “HONEYWELL FOCUSPRO”

Mogelijkheden

• Werkingsmodi: Verwarmen (HS), koelen 
(CS)

• Naar wens handmatig schakelen tussen 
verwarmen en koelen, òf automatisch 
schakelen tussen verwarmen en koelen 
met 3K neutrale zone

• Bedrade installatie zonder externe 
componenten

Installatievoorschrift en benodigdheden zijn 
beschreven op pagina 5

Toepassingsgebied

• Installaties zonder naregeling of zonering

OPTIE 3: BEDRADE THERMOSTAAT MET ZONEREGELING “HONEYWELL HCE20”

Mogelijkheden

• Werkingsmodi: Verwarmen (HS), koelen (CS)
• Uitgebreide bedieningsmogelijkheden, klokprogramma’s vanuit thermostaat
• Tot 6 zones met max 4 thermische motoren per zone
• Losse kamerthermostaat per zone
• Bedrade installatie van alle componenten

Installatievoorschrift 
en benodigdheden 

zijn beschreven op pagina:

6 verwarmen
7 verwarmen & koelen

Toepassingsgebied

• Bij gemiddeld tot complexe nageregelde situaties met bedrade motoren en thermostaten

OPTIE 1: ITHO DAALDEROP “SPIDER THERMOSTAAT”

Mogelijkheden

• Werkingsmodi: Alleen verwarmen (HS)
• Simpele bediening
• Draadloze werking tussen 

ruimtethermostaat (spider) en BDR 
schakelmodule bij de warmtepomp

Installatievoorschrift en benodigdheden zijn 
beschreven op pagina 4

Toepassingsgebied

• Installaties zonder naregeling of zonering
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OPTIE 5: DRAADLOZE THERMOSTAAT MET ZONEREGELING “HONEYWELL EVOHOME EN HCE80”

Mogelijkheden

• Werkingsmodi: Verwarmen (HS en HT), koelen (CS)
• Mooie interface en online (App) mogelijkheden
• Temperatuurinstelling per zone en geregeld met draadloze 

radiatorknoppen
• Alleen draadloze communicatie, geen bedrading tussen verschillende 

ruimten nodig

Installatievoorschrift 
en benodigdheden 

zijn beschreven op pagina 9 en 10

Toepassingsgebied

• In situaties met bedrade motoren
• In situaties geregeld met draadloze radiatorknoppen
• In situaties waarbij interface met App sturing als “gadget” kan dienen

OPTIE 4: DRAADLOZE THERMOSTAAT “HONEYWELL EVOHOME”

Mogelijkheden

• Werkingsmodi: Verwarmen (HS en HT), koelen (CS)
• Mooie interface en online (App) mogelijkheden
• Temperatuurinstelling per zone en geregeld met draadloze 

radiatorknoppen
• Alleen draadloze communicatie, geen bedrading tussen verschillende 

ruimten nodig

Installatievoorschrift 
en benodigdheden

zijn beschreven op pagina 8 en 10

Toepassingsgebied

• In situaties geregeld met draadloze radiatorknoppen
• In situaties waarbij de interface met App-sturing als “gadget” kan dienen
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HP-S met “Itho Daalderop Spider thermostaat”

BDR91T

vrijgave relais

Heat
com HS

Cool
com CS

RPS

La Na

op klem Reserved
Power Supply 230V

BDR91T

B CALN

2x 0,75 mm²

2x 0,8 mm

Spider WP 
klimaatthermostaat

03-00476

Koppelen van de draadloze regeling:
- Sluit de HP-S en BDR91T volgens schema aan

- Houdt de knop op de BDR91T ongeveer 15 seconden ingedrukt, tot de 
rode LED snel knippert
LET OP ! Na ca. 5 seconden gaat de rode LED al langzaam knipperen, 
dan de knop toch ingedrukt houden

- Houdt de knop op de BDR91T opnieuw ongeveer 5 seconden ingedrukt, 
tot de rode LED langzaam knippert

- Neem de batterijen uit de Spider en plaats ze terug om de aanmeldings-
procedure te starten

- Druk binnen 2 minuten gedurende ca. 5 seconden op het IthoDaalderop
logo tot de symbolen VENTILATIE, TEMPERATUUR en HUIS verschijnen

- Druk op het knipperende symbool TEMPERATUUR (thermometer), het 
symbool zal stoppen met knipperen en de overige symbolen verdwijnen

- Bevestig door op het IthoDaalderop logo te drukken

- Eventueel controle van de verbinding door de temperatuurinstelling op 
de thermostaat te verhogen ruim boven de gemeten waarde, de groene 
LED op de BDR91T zal dan oplichten en de HP-S na enige tijd opstarten  

LET OP!!!
Er dient ten alle tijden een BDR91T1004 
toegepast te worden. Te herkennen aan het 
warmtepomp-symbooltje.  

De BDR91T1004 zal automatisch schakelen 
in een uurscylcus. Andere typen BDR’s
kunnen de HP-S en de werking ervan 
schaden. 

LET OP!!!
De Spider Klimaatthermostaat 
dient nieuw te worden besteld, of 
te beschikken over een software 
versie V55 of hoger. (Software-
versie staat in beeld bij het 
plaatsen van batterijen)

Een thermostaat met oudere 
software versie kan niet worden 
gebruikt met de BDR91T1004. 

alleen verwarmen

Ook als set verkrijgbaar bij Itho Daalderop:

Itho Daalderop 03-00661

&

BDR91TSpider
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Instellingen op de thermostaat:
Druk tegelijk op de “Fan” toets en         toets
- Setting 1 System Type 0 heat/cool
Of setting 1 System Type 2 heat only
- Setting 5 Cycle Rate 1 steam/gravity
- Setting 14 Temperature 1 Celsius
Bevestig met de “Done” toets

Instellingen op de thermostaat:
Druk tegelijk op de “Fan” toets en         toets
- Setting 1 System Type 0 heat/cool
- Setting 5 Cycle Rate 1 steam/gravity
- Setting 14 Temperature 1 Celsius
Bevestig met de “Done” toets

HP-S bedrade thermostaat “Honeywell FocusPro”

Met voeding-
transformator voor 
batterij-loze werking van 
thermostaat. 

Heat
com HS

Cool
com CS

Focus Pro

W C Y RG Rc

Heat
com HS

Cool
com CS

Focus Pro

W C Y RG Rc

Heat
com HS

Cool
com CS

Focus Pro

W C Y RG Rc

transformator 24VAc
53-00069

FocusPro
TH5110d

RPS

La Na

op klem Reserved
Power Supply 230V

com

V+

L

N

2x 0,8 mm 3x 0,8 mm 4x 0,8 mm

batterijvoeding
2 stuks AAA

batterijvoeding
2 stuks AAA

zonder batterijen
mogelijk

Instellingen op de thermostaat:
Druk tegelijk op de “Fan” toets en         toets
- Setting 1 System Type 2 heat only
- Setting 5 Cycle Rate 1 steam/gravity
- Setting 14 Temperature 1 Celsius
Bevestig met de “Done” toets

FocusPro
TH5110d

FocusPro
TH5110d

alleen verwarmen Verwarmen

Koelen

Verwarmen

Koelen
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Thermostaat met 
batterijen

Thermostaat met 
batterijen



HP-S met bedrade naregeling “Honeywell HCE-20”

Heat
com HS

Cool
com CS

10 8 69 7

2x 0,8 mm

thermomotoren zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 z 5 z 62

HCE-20

T87MTH8210M1003
altijd op zone 1

2x 0,8 mm

Instellingen op de hoofdthermostaat:
Druk op de toets INSTELLEN en vervolgens 5 seconden op de blanco 
toets tussen de knoppen KLAAR en SCHERM. Wijzig het menu met de 
pijlknoppen of druk op INSTELLEN om de instellingen te kunnen maken. 
Menu INSTAL INSTELLING
- Setting 0010 TYP REGELGEDRAG 1 (Traag) 
- Menu INSTEL KETEL
- Setting 0002 PERIODE TIJD 60 (min)

11

MT4-230-NC
max. 4 motoren per zone

alleen verwarmen
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Heat
com HS

Cool
com CS

11 10 8 69 7

2x 0,8 mm

thermomotoren zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 z 5 z 62

TH8210M1003
altijd op zone 1

T87HC

17

HCS-20C
koelprint

MT4-230-NC
max. 4 motoren per zone

3x 0,8 mm

Instellingen op de hoofdthermostaat:
Druk op de toets INSTELLEN en vervolgens 5 seconden op de blanco 
toets tussen de knoppen KLAAR en SCHERM. Wijzig het menu met de 
pijlknoppen of druk op INSTELLEN om de instellingen te kunnen maken. 
Menu INSTAL INSTELLING
- Setting 0010 TYP REGELGEDRAG 1 (Traag) 
- Setting 0013 VERWARM KOELEN 1 (Verwarmen en koelen) 
Menu INSTEL KETEL
- Setting 0002 PERIODE TIJD 60 (min)

Wanneer dipswitch 4 op 
ON staat, is voor zone 6 
geen koeling toegestaan

Dipswitch 1 dient op ON te 
staan, de thermostaat 
bepaalt verwarmen/koelen

HCE-20

Verwarmen

Koelen

HP-S met bedrade naregeling “Honeywell HCE-20”
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omschakelmodule 
verwarmen-koelen

BDR91T BDR91T

vrijgave relais

BDR91T

vrijgave relais

HP-S met draadloze thermostaat “Honeywell Evohome”

Heat
com HS

Cool
com CS

RPS

La Na

op klem Reserved
Power Supply 230V

BDR91T

B CALN

2x 0,75 mm²

Heat
com HS

Cool
com CS

3x 0,8 mm 2x 0,8 mm

RPS

La Na

op klem Reserved
Power Supply 230V

BDR91T

B CALN

BDR91T

B CALN

2x 0,75 mm² 2x 0,75 mm²

2x 0,8 mm

Instellingen op de Interface:
Druk gedurende 3 seconden op de MENU knop, daarna op 
het groene vinkje
CONFIGURATIEMENU: 
- Toestel regeling Warmtepomp module 
SYSTEEM INSTELLINGEN: 
- Schakelingen per uur 1 
- Minimale aan-tijd 20 minuten 
- Minimale uit-tijd 5 minuten 

Instellingen op de Interface:
Druk gedurende 3 seconden op de MENU knop, daarna op 
het groene vinkje
CONFIGURATIEMENU: 
- Toestel regeling Warmtepomp module 
SYSTEEM INSTELLINGEN: 
- Schakelingen per uur 1 
- Minimale aan-tijd 20 minuten 
- Minimale uit-tijd 5 minuten 

Door online registratie ontvangt het 
Evohome systeem automatisch updates

Door online registratie ontvangt het 
Evohome systeem automatisch updates

Evohome
bedieningspaneel

ATC928G3000

Evohome
bedieningspaneel

ATC928G3000

Verwarmen

Koelen

alleen verwarmen

Optioneel bij beide sets:

• Honeywell Round T87RF per zone 
(draadloos) 

• Honeywell HR91/92WE 
radiatorregelaar

• Extra BDR91T voor aansturen
thermische motoren

• Honeywell ATF600 
voedingsmodule voor interface

• Honeywell ATF800 tafelstandaard
• Honeywell ATF 700 3 kleuren

frontcovers voor interface
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omschakelmodule 
verwarmen-koelen

BDR91T BDR91T

vrijgave relais
omschakelmodule 
verwarmen-koelen

BDR91T

HP-S draadloze naregeling “Honeywell Evohome & HCE-80”

thermomotoren zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 z 5 z 62

Honeywell HCE-20

MT4-230-NC
max. 3 motoren per zone

thermomotoren zone 1 zone 2 z 3 z 4 z 5 z 6 z 7 z 8

2x 0,8 mm

HRA80

T87RF

HCE80-NL

HCS80 (optioneel)
van 5 naar 8 zones

2x 0,8 mm
max. 30m

BDR91T

B CALN

Heat
com HS

Cool
com CS

3x 0,8 mm 2x 0,8 mm

RPS

La Na

op klem Reserved
Power Supply 230V

BDR91T

B CALN

BDR91T

B CALN

2x 0,75 mm² 2x 0,75 mm²

2x 0,75 mm²

Instellingen op de Interface:
Druk gedurende 3 seconden op de MENU knop, daarna op 
het groene vinkje
CONFIGURATIEMENU: 
- Toestel regeling Warmtepomp module 
SYSTEEM INSTELLINGEN: 
- Schakelingen per uur 1 
- Minimale aan-tijd 20 minuten 
- Minimale uit-tijd 5 minuten 

Door online registratie ontvangt het 
Evohome systeem automatisch updates

antenne

Evohome
bedieningspaneel

ATC928G3000

niet naast elkaar monteren

Verwarmen

Koelen
Optioneel:
• Honeywell HCS80 uitbreiding zones
• Honeywell Round T87RF per zone 

(draadloos) 
• Honeywell HR91/92WE 

radiatorregelaar
• Extra BDR91T voor aansturen

thermische motoren
• Honeywell ATF600 voedingsmodule

voor interface
• Honeywell ATF800 tafelstandaard
• Honeywell ATF 700 3 kleuren

frontcovers voor interface
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Heat
com HS

Cool
com CS

RPS

La Na

op klem Reserved
Power Supply 230V

Heat
com TH

toevoegen HT-zone bedraad

Toevoegen extra HT-zone bij “Honeywell Evohome”

T87G

BDR91T

vrijgave relais

Heat
com HS

Cool
com CS

2x 0,8 mm

BDR91T

B CALN

2x 0,75 mm²

RPS

La Na

op klem Reserved
Power Supply 230V

Heat
com TH

T87RF

toevoegen HT-zone draadloos
in Evohome regeling

HT-zone configureren met Evohome:
- Kies NIEUWE ZONE
- selecteer regelaar ELEKTR. SCHAKELING
- toewijzen thermostaat T87RF
- toewijzen HT regelaar BDR91T

Let op, geldt voor alle 3 de mogelijkheden!! 

• De HT-zone schakelt alleen in als ook de       
LT-zone ingeschakeld is. HT kan dus niet 
onafhankelijk worden ingeschakeld. 

• De HT zone werkt zowel bij verwarmen als 
koelen. Op de HP-S kan het gedrag van HT 
worden ingesteld bij “Temperatuurzone 2”

BDR91A

vrijgave relais

Heat
com HS

Cool
com CS

2x 0,8 mm

BDR91A

B CALN

2x 0,75 mm²

RPS

La Na

op klem Reserved
Power Supply 230V

Heat
com TH

Y87RF

toevoegen HT-zone draadloos
stand-alone

Zie 
opmerking

Zie 
opmerking

2x 0,8 mm

Zie regel-
schema 

“Honeywell 
evehome”

Zie regel-
schema 

“Honeywell 
evehome”

Zie regel-
schema 

“Honeywell 
evehome”
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