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A-label circulatiepomp (WILO para)
Thermostatische regeling cv-aanvoerwater (voorinstelbaar)
Inregelbaar retourventiel cv-retourwater
Maximaalthermostaat, met vaste temperatuurinstelling 60°C +/- 5K
Robot mano/thermometer 63 mm 0-6 bar/0-120°C voor vloeraanvoerwater
Insteek thermo-manometer ten behoeve van vloer-retourwater
Aansluiting ten behoeve van vloer-aanvoerwater
Thermostatiseerbaar ventiel (M30 x 1,5), voorinstelbaar, met euroconus aansluiting,
ten behoeve van vloer-retourwater
Ontluchter, handbediend
Blindstop, voor eventuele hydraulisch-actieve aansluiting van de verdeelunit
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Voor het eerst in bedrijf stellen
1) Draai de groepsafsluiters (H) open
2) Draai het retourventiel (C) open. Hiervoor dient u het dopje eerst te verwijderen en hierna
kunt u met een schroevendraaier of een inbussleutel het ventiel open zetten
3) Plaats de thermostaatknop (B)
4) Steek de stekker in het (geaarde) stopcontact
5) Zorg ervoor dat de thermostaatknop (B) bij het eerste gebruik op 25 graden staat
Temperatuur opvoeren
Bij de eerste ingebruikname dient de warmte geleidelijk in de vloer gebracht te worden i.v.m.
lineaire uitzetting van de dekvloer en het risico op scheuring.
De eerste week dat u mag stoken, dient de watertemperatuur niet meer dan 25 graden te zijn (hier
heeft u uw thermostaatknop (B) op ingesteld bij het plaatsen). De meters (E) en (F) geven u
daarover uitsluitsel. Hierna mag u de temperatuur per 3 dagen met 5 graden ophogen; tot een
maximum van 45 graden. Wanneer u dit opstooktraject heeft afgerond dient u enkel uw
kamerthermostaat te gebruiken voor het hoger of lager zetten van de gewenste temperatuur in de
ruimte. Wij adviseren u echter om de kamerthermostaat in te stellen op 1 constante temperatuur
van bijvoorbeeld 21 of 22 graden (voor dag en nacht) en niet met nachtverlaging te werken.
Indien uw vloerverwarming als hoofdverwarming dienst doet en er geen bypass is geplaatst is het
raadzaam een radiator (zonder thermostaatkraan) elders in de woonkamer open te houden.
Daardoor wordt het zogenoemde “pendelen” van uw CV-installatie voorkomen.
Storingen
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de vloerverwarming is geïnstalleerd, kunnen zich storingen
voordoen. Bent u niet in staat deze te verhelpen, dan dient u de vloerverwarmingsunit uit te
schakelen. Dit doet u door de thermostaatknop naar ‘0’ te draaien en hierna de stekker uit het
stopcontact te halen. Hierna kunt u contact met ons opnemen.

