
Handleiding

SlimmeBoiler Module  
van Eneco
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De alles-in-1 oplossing

De SlimmeBoiler Module zorgt ervoor dat 
je boiler automatisch aan- en uitschakelt en 
leert je persoonlijke warm water behoefte 
kennen. Zo warmt je water efficiënter op 
en heb je altijd warm water op de juiste 
momenten. In deze handleiding vind je 
meer informatie over de werking van je 
SlimmeBoiler Module.
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Hoe werkt de SlimmeBoiler Module?
In de eerste maand na de installatie zet de SlimmeBoiler Module je boiler tussen 
23:00 en 7:00 uur aan. Na een maand kent de Module je gewoontes. Je boiler 
wordt dan zo slim en efficiënt mogelijk opgewarmd. 

Douche je bijvoorbeeld liever ‘s avonds? De SlimmeBoiler Module zorgt ervoor dat 
je boiler niet ‘s nachts maar pas overdag begint met opwarmen. Zo heb je ‘s avonds 
genoeg warm water én bespaar je energie. Dat is slim verwarmen!

Een verandering van je gewoontes 
Verandert er iets in je gewoontes? Bijvoorbeeld door een andere gezinssamenstelling 
of nieuwe werktijden? Dan verandert ook je warm water gebruik. Geen zorgen! Als je 
gebruik verandert, past je Module zich vanzelf aan. 

Een keer extra warm water nodig? 
Heb je een keer extra warm water nodig, bijvoorbeeld omdat je extra wilt douchen 
of gasten hebt? Geef je SlimmeBoiler Module dan een seintje om extra op te warmen. 
Verderop lees je hoe je dat doet.
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De SlimmeBoiler Module
Op de SlimmeBoiler Module vind je een knop met 
daarom heen vier kleine ledlampjes. Deze lampjes 
geven informatie over de Module en de boiler. Met 
de knop bedien je de Module.

Bedien je SlimmeBoiler Module

Beginstatus (stand-by)
Met de drukknop bedien je zelf heel makkelijk je SlimmeBoiler Module.

Kijk of de boiler opwarmt
Wil je zien of de boiler opwarmt: druk 1 x op de knop. Als de boiler 
opwarmt, zie je dat aan het knipperen van een van de lampjes.

Extra warm water
Wil je extra warm water: druk 2 x op de knop. De boiler warmt dan 
één uur lang extra op.

Stop met opwarmen
Wil je dat de boiler stopt met opwarmen: druk 4 x op de knop. De 
boiler stopt dan met verder opwarmen.

De drukknop bevindt zich in het midden van de 
SlimmeBoiler Module, tussen de ledlampjes in.
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De verlichting van de ledlampjes
De verlichting van de SlimmeBoiler Module kan 4 standen hebben.

Geen lampjes verlicht
de Module staat uit

Eén of meer* lampjes branden gedimd (50%)
de Module is stand-by

Eén of meer* lampjes branden op volle sterkte (100%) 
je hebt 1 x op de knop gedrukt

Eén of meer* lampjes branden en één lampje knippert
de boiler warmt op, je ziet dit als je 1 x op de knop drukt

* Afhankelijk van de temperatuur van het water in de boiler. Zie pagina 6 voor meer informatie.



6 | Eneco

Hoe warm is het water in je boiler? 
Als de SlimmeBoiler Module stand-by is, kun je precies zien hoe  
warm het water is in je boiler.

1 lampje verlicht
het water in de boiler is 10 - 37 °C

2 lampjes verlicht
het water in de boiler is 37 - 55 °C

3 lampjes verlicht
het water in de boiler is 55 - 70 °C

4 lampjes verlicht
het water in de boiler is 70 - 85 °C

Warmt je boiler op?
Als een van de ledlampjes knippert, warmt je boiler op.  
Je ziet dit als je 1 x op de knop drukt.

Het lampje rechtsboven knippert
de boiler warmt op naar 37 °C

Het lampje rechtsonder knippert
de boiler warmt op naar 55 °C

Het lampje linksonder knippert
de boiler warmt op naar 70 °C

Het lampje linksboven knippert
de boiler warmt op naar 85 °C
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Twijfel je of de SlimmeBoiler Module of je boiler een 
storing heeft? Check altijd eerst het volgende:

 Mijn water is te koud en/of de boiler warmt niet op de juiste 
momenten op
 Als je de afgelopen maand minder warm water hebt verbruikt, warmt het 
water niet op tot de maximale temperatuur. Bijvoorbeeld als je lang op 
vakantie bent geweest. De SlimmeBoiler Module past zich aan je verbruik 
aan. Zo bespaar je energie. 

 Je kunt de SlimmeBoiler Module zelf aanzetten door 2 x op de knop te 
drukken. Dan gaat de boiler het water opwarmen. Binnen een uur heb je 
weer warm water! De SlimmeBoiler Module past zich vanzelf weer aan je 
oude ritme aan.

Er knippert een wit lampje
 Geen zorgen. De Module maakt opnieuw verbinding of is aan het updaten. 

Een van de lampjes knippert
 Je boiler warmt op. Zie ook onderaan pagina 6 van deze handleiding.

Er branden helemaal geen lampjes op de SlimmeBoiler Module
 Dan is er waarschijnlijk een probleem in de meterkast. Je Module krijgt 
bijvoorbeeld geen stroom. Controleer of alle groepen aanstaan of vervang 
eventueel een gesprongen zekering zodat de SlimmeBoiler Module weer 
stroom krijgt.

Er hangt water onderaan de kap van de boiler
 Zie je een waterdruppel onderaan de kap van de boiler? Dan is er misschien 
een kleine lekkage in je boiler. Neem contact op met onze Klantenservice 
via 088 - 895 5000 (gebruikelijke belkosten) op werkdagen van 8:00 tot 
17:00 uur.

Ik wil dat mijn boiler stopt met opwarmen
 Wil je het opwarmen van je boiler annuleren? Druk dan 4 x op de knop.

Ik heb alles gecontroleerd maar mijn boiler warmt geen water op
 Neem dan gerust contact op met onze Klantenservice via 088 - 895 5000 
(gebruikelijke belkosten) op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur. We staan 
24/7 voor je klaar bij storingen.
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