van de Weert Installatietechniek
Arsenaal 6 – 3905 NN - Veenendaal - Telefoon 085 489 4705

VERDELER VLOERVERWARMING NUON
STADSVERWARMING

1

Retour temperatuur begrenzer (deze dient altijd op 30°C te staan)

2

Aanvoer temperatuur begrenzer, hiermee kunt u de maximale water temperatuur instellen
dat door uw vloerverwarming stroomt (35 - 40°C is gebruikelijk). Als u deze op 35 graden
instelt betekent dit niet dat het 35°C gaat worden in de woning, maar dat er water van
35°C door de buizen stroomt om de ruimtes te verwarmen.

3

Thermometer retour water

4

Groepafsluiters, hier zitten de elektrische bediende motoren op van de na-regeling indien
u deze heeft

5

Circulatiepomp (stand 3 aan de rechter kant voldoet vrijwel altijd)

6

Thermometer aanvoer water

7

Ontluchter (als u wilt ontluchten dient knop 1 zo laag mogelijk te staan en moet de pomp
uit zijn, vergeet niet alles weer in de stand terug te zetten zoals dit stond)
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UPONOR RUIMTEREGELING

Regelmodule

Ruimtethermostaat

Digitale thermostaat(optioneel)

De regelmodule verbind de thermostaten in de woning met de juiste vloerverwarming groepen, u
kunt dan per vertrek de temperatuur apart regelen.
De ruimte thermostaat heeft een instelbereik van 5 – 35°C, het middelpunt (als het streepje en
het stipje bij elkaar staan) is 21°C. Als de thermostaat warmtevraag heeft gaat rechts onderin een
rode led branden voor 60 seconden.

Het gebruik van de vloerverwarming
Een woning met alleen vloerverwarming heeft de voorkeur om de temperatuur gelijk te houden.
Omdat vloerverwarming langzaam opwarmt en dus ook langzaam afkoelt is het warmte verbruik
het meest voordelig als de temperatuur in de woning gelijk blijft. Het is dus sterk af te raden om
de thermostaat zo laag mogelijk te draaien als u naar bed gaat en als u op staat weer hoog te
zetten.
Indien u een op vakantie gaat is het wel aan te raden de thermostaat wat lager te zetten
(bijvoorbeeld16°C), als u terug komt van vakantie en de thermostaat word weer hoger gezet kan
het wel een halve tot een hele dag duren voor het huis weer is opgewarmd.

Wat kunt u doen als de vloerverwarming niet werkt
-

-

Controleer of het rode lampje op de regelmodule (1) brand, als deze knippert is er een
storing in de naregeling neem dan contact op.
Brand er geen lampje op de regelmodule, controleer of de stekker in het stopcontact zit
en of er stroom aanwezig is op het stopcontact.
Is er geen storing op de regelmodule maar geen warmte, controleer of het lampje van de
pomp groen brand. Zo niet controleer of de onderste temperatuurmeter onder de 50°C
staat, de pomp is uitgerust met een maximaal thermostaat, deze schakelt de pomp uit als
het water warmer wordt dan 50°C. Staat de onder de 50 neem dan contact op
Als de pomp functioneert en er is nog steeds geen warmte, controleer of er wel warmte is
vanuit de stadsverwarming door warmwater te tappen. Komt er koud water uit terwijl dit
warm moet zijn, neem dan contact op met de stadsverwarming leverancier. Krijgt u wel
warm water neem dan contact met ons op.
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