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Handleiding MicroCom voor gebruik met Toros Vision 
1 Hardware 

1.1 Benodigdheden 
1x Toros Vision 
1x Interfacekabel USB to UART virtual COM port 
1x Computer met Windows 7/8/8.1/10 

1.2 Aansluiten 
1. Sluit de interfacekabel aan op X8 van de Toros Vision printplaat (zie Figuur 1) 
2. Sluit de interfacekabel virtual COM-port aan op de USB-poort van de computer 
3. Schakel de print in 

 

 
Figuur 1 Printplaat Toros Vision 
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2 Software 
Voor het gebruik van MicroCom met de Toros Vision zijn enkele stukken software benodigd. In dit hoofdstuk is 
het installeren, configureren en gebruiken van deze software stap voor stap beschreven. 

2.1 Installeren 
Voor correcte werking moeten twee programma’s worden geïnstalleerd. 

1. Drivers voor de interfacekabel 
2. MicroCom for Windows 

Volg bij gebruik van de automatisch installatie de stappen onder de kop “Automatische installatie”. Volg bij 
handmatige installatie, of wanneer de automatische installatie niet gewerkt heeft, de stappen onder de kop 
“Handmatige installatie”. 

2.1.1 Automatische installatie 
In het aangeleverde bestand is de optie opgenomen om alle benodigde programma’s automatisch te 
installeren. Deze optie vereist dat de programma’s op de standaardlocaties worden geïnstalleerd en dat de 
gebruiker van de computer de rechten heeft om programma’s te installeren. 

 
Stap 1: Klik op het programma “MicroCom Installeren” zoals te zien in Figuur 2. 

 
Figuur 2 

Stap 2: De wizard voor het installeren van het stuurprogramma voor de interfacekabel wordt geopend. Volg de 
instructies in de wizard. Zie ook Figuur 3 t/m Figuur 5. 

 
Figuur 3 
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Figuur 4 

 
Figuur 5 

Stap 3: Na het voltooien van stap 2 wordt automatisch de wizard voor de installatie van “MicroCom for 
Windows” geopend. Volg de instructies in de wizard. Bij een conflict zoals te zien is in Figuur 9, kies dan voor 
de optie “No to All”. Zie ook Figuur 6 t/m Figuur 10. 

 
Figuur 6 
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Figuur 7 

 
Figuur 8 

 
Figuur 9 
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Figuur 10 

De installatie van de benodigde software is hiermee afgerond. Wanneer de installatie succesvol was, ga dan 
door naar hoofdstuk 2.2 over het configureren van MicroCom. Was de installatie niet succesvol volg dan de 
stappen in hoofdstuk 2.1.2. 

2.1.2 Handmatige installatie 
Wanneer een automatische installatie niet succesvol of gewenst was. Volg dan de stappen in dit hoofdstuk om 
de software te installeren. 
 
Stap 1: Installeer de driver, kies voor het “Installer-bestand” de versie voor het gebruikte besturingssysteem 
(x86 of x64). Zie verder stap 2 in hoofdstuk 2.1.1. 
Stap 2: Installeer “MicroCom for Windows” middels het “setup.exe” bestand in de MicroCom map. Zie verder 
stap 3 in hoofdstuk 2.1.1. 
Stap 3: Kopieer de map Screens naar de installatielocatie van MicroCom for Windows. 

2.2 Configureren 
In dit hoofdstuk wordt het configureren van MicroCom stap voor stap uitgelegd. 
 
Stap 1: Vind de COM-poort waarop de interfacekabel is aangesloten. Gebruik hiervoor het programma “Vind 
COM-poort” of zoek de interfacekabel in Apparaatbeheer/Device Manager. 
 
In dit voorbeeld zit de interfacekabel aangesloten op COM 9 van de computer. Zie Figuur 12. 

 
Figuur 11 
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Figuur 12 

 
Stap 2: Open “MicroCom for Windows” via het start-menu. Kies File -> Options en selecteer de juiste 
Baudrate en Communication Port. Protocol dient op ‘CVBC External Protocol’ te staan, de Baudrate op 19200 
en de Communication Port is COM 9 in dit voorbeeld. Zie Figuur 13 en Figuur 14. 

 
Figuur 13 

 
Figuur 14 
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Stap 3: Openen van de MicroCom project file. Deze files staan in de map “Screens” en zijn tijdens de 
installatie van de software gekopieerd naar de installatielocatie van de software. Standaard is dit: 
 

C:\Program Files (x86)\Techneco\Screens 
Of: 

C:\Program Files\Techneco\Screens 
 
Wanneer de files niet automatisch zijn gekopieerd tijdens de installatie kan de map “Screens” worden 
gevonden op de webpagina remeha.nl/toros-vision-servicetool. 
 
Kies een projectfile via het menu “Project” en klik “Open Project File” browse naar de locatie van de screens 
en selecteer “Alle-schermen.prj” als project file. De benodigde schermen met parameters worden nu in 
MicroCom ingeladen. Zie Figuur 15 en Figuur 16. 

. 
Figuur 15 

 
Figuur 16 
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Stap 4: Open de MicroCom Files door op het (+) teken te klikken. Een viertal schermen is nu beschikbaar om 
te openen. Dubbelklik op 1 van de schermen om de achterliggende parameters in beeld te brengen. Klik 
vervolgens op “Start Communication” om de parameters op te halen uit de warmtepomp. 
 
Werkt dit niet of geeft het programma een foutmelding, controleer dan de volgende punten: 

- Is de interfacekabel aangesloten op de computer? 
- Is de interfacekabel aangesloten op X8 van de Toros Vision printplaat? 
- Is de juiste COM-poort geconfigureerd? 
- Is het de juiste project-file gekozen? 

 
Zie Figuur 17 voor een voorbeeld. 

 
Figuur 17 
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2.3 Gebruiken 
Na het juist instellen van alle parameters kan het programma gebruikt worden om informatie uit de 
warmtepomp te halen en verschillende instellingen van de warmtepomp te wijzigen. In dit hoofdstuk is per 
scherm kort beschreven wat erop te vinden is. Het wijzigen van een parameter is mogelijk door dubbel te 
klikken op het bijbehorende vakje en de nieuwe waarde in te geven. Klik vervolgens op Write OK. De 
parameter zal nu, indien mogelijk, worden aangepast in de warmtepomp. 

2.3.1 Schermen 
In de standaard project-file zijn vier verschillende schermen te vinden. 
 
Installateur.wcr en Installateur-compact.wcr     Beide schermen bevatten gelijke data. Op dit scherm zijn de 
belangrijkste instellingen voor een installateur te vinden. Enkele instelbare parameters zoals de stooklijn, de 
maximale temperatuur voor verwarming en het tijdvenster voor de buitentemperatuur zijn hier te vinden. 
Daarnaast is het op dit scherm mogelijk om pompsnelheden in te stellen. 
 
Monitoring.wcr Op dit scherm zijn de totale verbruiken, draaiuren en starts van de warmtepomp uit te lezen. 
 
Status.wcr      Op dit scherm zijn verschillende parameters van de warmtepomp te zien die interessant zijn om 
te monitoren wanneer de warmtepomp draait. Op dit scherm zijn de gemeten temperaturen te vinden, maar is 
ook de bedrijfstoestand, timers en een eventuele foutmelding te zien. 

2.3.2 Toelichting parameters 
In deze paragraaf staat een korte toelichting van de parameters op de verschillende schermen. 
 
Installateur 
Verwarming instellingen 
Regelsensor Op welke sensor wordt geregeld voor verwarmen en koelen. Standaard is op retour 

voor verwarmen (1 bij rechter getal) en aanvoer bij koelen (0 bij linker getal), dus 01 
als instelling 

CV Hysterese (Cx10) Hysterese onder de gewenste regelwaarde. Ingevulde waarde van 20 is 2 K 
Stooklijn Steilheid van de stooklijn. Stooklijn 3, 4 en 5 zijn meest gebruikt in combinatie met 

vloerverwarming. Gewenste retourtemperatuur bij -10°C buiten is dan respectievelijk 
28°C, 31°C en 34°C 

Stooklijn offset (Cx10) Verschuiving van de stooklijn. 10 = 1 K 
Ruimtetemp.comp. Factor voor ruimtetemperatuurcompensatie (bij factor 2 zorgt 0,5°C te koude ruimte 

voor 1 K verhoging van de stooklijn) 
 
Elektrisch element CV 
Grens EE Tbuiten Buitentemperatuurgrens waaronder het elektrisch element vrijgegeven mag worden 

voor CV als dit nodig is 
Hysterese water EE Hysterese op de regeltemperatuur (retour) voor het elektrische element 
Tijdvertr. EE t.o.v. CPR Tijdvertraging na start van de compressor voordat het elektrische element 

vrijgegeven mag worden 
 
Omschakelen verw-koel 
HPchangeMode Configuratie van omschakelen tussen zomer- en winterbedrijf 
Stookgrens Tbu-gem Gemiddelde buitentemperatuur waarboven niet meer verwarmd wordt 
Koelgrens Tbu-gem Gemiddelde buitentemperatuur waaronder niet meer gekoeld wordt 
Tijdconstante Tbuiten Constante voor bepaling van gemiddelde buitentemperatuur (1=half uur, 2=1 uur, 

3=2 uur, 4=4 uur, 5=8 uur, 6=16 uur, etc. Advies = 7) 
Verw-koel-tijd (h) Minimale tijd tussen verwarmen en koelen, telt vanaf omschakeling 
Min. vraagtijd (h) Minimale tijd dat er vraag moet zijn om daadwerkelijk te verwarmen of koelen 
Stookgrens Tbu-actueel Actuele buitentemperatuur waarboven niet meer verwarmd wordt 
Koelgrens Tbu-actueel Actuele buitentemperatuur waaronder niet meer gekoeld wordt 

  



Handleiding MicroCom Toros Vision

Versie: 1.1 
Datum: 20-7-2021 12 

 

 
 

 

Koeling instellingen 
Koellijn aan/uit Koellijn dient op aan te staan. Als de koellijn uitstaat, wordt een vast setpoint 

gehanteerd 
Setpoint @ Tbu laag Gevraagde watertemperatuur bij de lage buitentemperatuur van de koellijn 
Setpoint @ Tbu hoog Gevraagde watertemperatuur bij de hoge buitentemperatuur van de koellijn 
Tbuiten SetpTbuLaag Lage buitentemperatuur van de koellijn 
Tbuiten SetpTbuHoog Hoge buitentemperatuur van de koellijn 
Min. koelingsetpoint Minimale watersetpoint voor koeling 
 
Algemeen 
Blokkade Blokkade van de warmtepomp (bij uitlevering, 255 = geblokkeerd, 0 = 

gedeblokkeerd) 
Noodbedrijf Uren dat Noodbedrijf geactiveerd moet worden, 255 = oneindig, 0 = uit 
 
Tapwater instellingen 
Tapwater setpoint Gewenste tapwatertemperatuur (maximaal 55°C) 
Tapwater Eco setpoint Gewenste tapwater-Eco-temperatuur 
Tapwater hysterese Tapwater hysterese (onder setpoint) 
Anti-Legionella Anti-Legionella functie aan (1) of uit (0) 
Interval anti-Legio (h) Interval tussen de anti-Legionella cycli in uren 
Anti-Legio setpoint Gewenste tapwatertemperatuur tijdens anti-Legionellabedrijf, (maximaal 60°C, tenzij 

ook het elektrisch element geconfigureerd is voor tapwater) 
 
Solar instellingen 
Solar configuratie Configuratie van zonnewarmte 

31 = TAP en REGEN, koeling belangrijk, PWM-1 solarpomp 
15 = TAP en REGEN, koeling belangrijk, PWM-2 solarpomp 
23 = TAP en REGEN, koeling niet belangrijk, PWM-1 solarpomp 
7 = TAP en REGEN, koeling niet belangrijk, PWM-2 solarpomp 

Max.tapw.setp.solar Maximum tapwatertemperatuur die met zonne-energie bereikt mag worden 
(maximaal 75°C instellen i.v.m. materialen) 

Passief tap AAN hyst Hysterese solartemperatuur t.o.v. tapwatertemperatuur voordat solar aan mag 
Passief tap UIT hyst Hysterese solartemperatuur t.o.v. tapwatertemperatuur voordat solar uit gaat 
Regeneratie AAN hyst Hysterese solartemperatuur t.o.v. brontemperatuur voordat solar aan mag 
Regeneratie UIT hyst Hysterese solartemperatuur t.o.v. brontemperatuur voordat solar uit gaat 
 
CIRCULATIEPOMPEN 
Verdamperpomp (Pvd) 
Voordraaitijd Pvd (s) Voordraaitijd van de verdamperpomp in seconden 
Nadraaitijd Pvd (s) Nadraaitijd van de verdamperpomp in seconden 
Anti-sticktijd Pvd (m) Draaitijd van de pomp als deze te lang uit heeft gestaan in minuten 
Anti-stickinterval (h) Tijd dat de pomp maximaal uit mag staan in uur 
 
Condensorpomp (Pcd) 
Voordrijtijd Pcd (s) Voordraaitijd van de condensorpomp in seconden 
Nadraaitijd Pcd (s) Nadraaitijd van de condensorpomp in seconden 
Anti-sticktijd Pcd (m) Draaitijd van de pomp als deze te lang uit heeft gestaan in minuten 
Anti-stickinterval (h) Tijd dat de pomp maximaal uit mag staan in uur 
 
Condensorpomp verwarmen 
Min.pompsnelheid (%) Minimum snelheid van de condensorpomp voor verwarmen 
Max.pompsnelheid (%) Maximum snelheid van de condensorpomp voor verwarmen 
Max. delta T (K*10) Maximum temperatuurverschil over de condensor voor verwarmen 
Min. delta T (K*10) Minimum temperatuurverschil over de condensor voor verwarmen 
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Condensorpomp koelen 
Min.pompsnelheid (%) Minimum snelheid van de condensorpomp voor koelen 
Max.pompsnelheid (%) Maximum snelheid van de condensorpomp voor koelen 
Max. delta T (K*10) Maximum temperatuurverschil over de condensor voor koelen 
Min. delta T (K*10) Minimum temperatuurverschil over de condensor voor koelen 
 
Tapwaterpomp (Ptw) 
Voordraaitijd Ptw (s) Voordraaitijd van de tapwaterpomp in seconden 
Nadraaitijd Ptw (s) Nadraaitijd van de tapwaterpomp in seconden 
 
Solarpomp (Pzc) 
Min.pompsnelheid (%) Minimum snelheid van de pompen tijdens solarbedrijf 
Max.pompsnelheid (%) Maximum snelheid van de pompen tijdens solarbedrijf 
 
2-WEG BRONKLEP 
2-weg bronklep 
Configuratie 2-wegklep Configuratie van de 2-wegklep aan bronzijde (aan = 1, uit = 0) 
Looptijd 2-wegklep (s) Looptijd van de motor van de 2-wegklep aan bronzijde 
 
2-wegklep verwarmen 
Max. deltaT (K, open) Maximum temperatuurverschil over de verdamper tijdens verwarmings- of 

tapwaterbedrijf. Als de dT groter wordt, wordt de klep een stap open gestuurd. 
Min deltaT (K dicht) Minimum temperatuurverschil over de verdamper tijdens verwarmings- of 

tapwaterbedrijf. Als de dT kleiner wordt, wordt de klep een stap dicht gestuurd. 
 
2-wegklep koelen 
Te warm (K*10, open) Als de gemeten watertemperatuur tijdens koelbedrijf hoger is dan de berekende 

waarde plus deze ‘Te warm’-waarde, wordt de 2-wegklep een stap open gestuurd. 
Te koud (K*10, dicht) Als de gemeten watertemperatuur tijdens koelbedrijf lager is dan de berekende 

waarde minus deze ‘Te koud’-waarde, wordt de 2-wegklep een stap dicht gestuurd. 
  



Handleiding MicroCom Toros Vision

Versie: 1.1 
Datum: 20-7-2021 14 

 

 
 

 

Monitoring 
Verbruiken hebben de toevoeging _kWh aan de veldnaam. Dit is het aantal kWh-en dat elektrisch verbruikt is 
voor de betreffende functie. Let op, vermenigvuldig de uitgelezen kWh-en voor de zonnepanelen (opbrengst) 
en de gehele woning met 10 om de werkelijke waarde te krijgen. 
 
Draaiuren hebben de toevoeging _uren aan de veldnaam. Dit is het aantal draaiuren dat de betreffende functie 
actief is geweest. 
 
Starts hebben de toevoeging _starts aan de veldnaam. Dit is het aantal starts dat de betreffende functie 
gemaakt heeft. 
 
Sensoren geven de gemeten waarde weer maal 10. Een gemeten waarde van 153 is dus 15,3°C. 
 
Verbruiken/Draaiuren/Starts 
Standby Geen functie actief 
Passief_tap Warmte voor tapwater maken met zonne-energie 
Actief_tap Warmte voor tapwater maken met compressor 
EE_tap Warmte voor tapwater maken met elektrisch element 
Passief_CV Warmte voor CV (Centrale Verwarming) maken met zonne-energie 
Actief_CV Warmte voor CV maken met compressor 
EE_CV Warmte voor CV maken met compressor en elektrisch element 
Passief_koel Koude voor CV maken met bron (compressor is uit -> passief) 
Actief_koel Koude voor CV maken met compressor 
Regeneratie Warmte van zonne-energie in bron stoppen 
Noodbedrijf_tap Warmte voor tapwater maken met elektrisch element in Noodbedrijf 
Noodbedrijf_CV Warmte voor CV maken met elektrisch element in Noodbedrijf 
Zonnepanelen Opbrengst van de zonnepanelen (let op, waarde maal 10) 
Totale woning Verbruik van de totale woning (let op, waarde maal 10) 
 
Sensoren 
Tzc Zonnecollectortemperatuur 
Tbr Brontemperatuur, warmtepomp IN, voor zonnecollector 
Tvi Brontemperatuur, warmtepomp IN, na zonnecollector, verdamper in 
Tvu Brontemperatuur, warmtepomp UIT 
Tci Afgiftesysteem, warmtepomp IN, condensor in 
Tcu Afgiftesysteem, warmtepomp UIT, condensor uit, voor elektrisch element 
Tau Afgiftesysteem, warmtepomp UIT, na elektrisch element 
Ttw Tapwatertemperatuur 
FVD Flow van de verdamper in Hz. 
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Status 
Statussen 
Zomer-winter-stand Warmtepomp in zomerbedrijf of winterbedrijf o.b.v. gemiddelde buitentemperatuur 
Status warmtepomp Geeft aan wat de warmtepomp op dat moment aan het doen is 
 
Storingen 
Actuele storing Huidige storing van de warmtepomp 
Vergrendeld Warmtepomp moet met code gereset worden 
Reset (AA55) Dubbelklik op het invulvakje en vul AA55 in om te resseten 
 
Timer 
Afgiftesysteem Timer van het afgiftesysteem, bijvoorbeeld om juiste temperaturen te meten 
Pompen Timer voor overige circulatiepompen 
Warmtepomp Timer voor algehele voordraaitijd voor de warmtepomp (bijv. 2-wegklep) 
CPR-AAN-AAN Timer tussen aanschakelingen van de compressor 
CPR-UIT-AAN Timer tussen uit- en aanschakelen van de compressor (stilstandtijd) 
CPR-AAN-UIT Timer tussen aan- en uitschakelen van de compressor (draaitijd) 
 
FW basis versie Versie van de basisfirmware 
FW custom versie Versie van de specifieke aanpassingen/subversie van de firmware 
FW instellingen versie Versie van de instellingen in de firmware 
FW CRC-code Code van de firmwareversie 
 
Temperaturen, pompen en kleppen 
Temperatuursensoren geven de gemeten waarde weer maal 10. Een gemeten waarde van 153 is dus 15,3°C. 
TZC ZONNECOLLECT Temperatuur van de zonnecollector 
Solarpomp (%) Stand van de toerenregeling van de zonnecollectorpomp 
TBU BUITEN Actueel Huidige gemeten buitentemperatuur 
TBU BUITEN Gemidd Berekende gemiddelde buitentemperatuur (basis voor omschakelen verwarmen-

koelen) 
TTW TAPWATER Temperatuur van het tapwater 
Verdamperpomp (%) Stand van de toerenregeling van de verdamperpomp (bronzijde) 
Debiet verdamper (Hz) Gemeten volumestroom aan verdamperzijde (in Hz) 
Positie 2-wegklep (ms) Virtuele positie van de 2-wegklep in milliseconden (van looptijd) 
TBR Bron WP IN Temperatuur van bronmedium dat de warmtepomp in gaat (voor solar) 
TVI Bron WP IN Temperatuur van bronmedium dat de warmtepomp in gaat (na solar) 
TVU Bron WP UIT Temperatuur van bronmedium dat de warmtepomp uit gaat 
TAU CV WP UIT na EE Temperatuur van afgiftesysteem dat warmtepomp uit gaat (afgifte uit, na elektrisch 

element) 
TCU CV WP UIT Temperatuur van afgiftesysteem dat de warmtepomp uit gaat (condensor uit, voor 

EE) 
TCI CV WP IN Temperatuur van afgiftesysteem dat de warmtepomp in gaat (condensor in) 
Condensorpomp (%) Stand van de toerenregeling van de condensorpomp 
Mengpositie klep (%) Positie van de regelklep voor koeling aan CV-zijde 
Actuele regelwaarde Berekende gewenste regelwaarde (retour/aanvoer/gemiddelde) als er vraag is 
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