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1. Aandachtspunten bij het betrekken van uw appartement 
 

Gefeliciteerd met uw nieuwe appartement. In dit boekje leest u belangrijke aandachtspunten die van pas 

komen bij het inrichten van uw nieuwbouwwoning. Wij vragen u deze informatie goed door te lezen 

voordat u begint met de inrichting van uw woning. Wij wensen u een heel prettig thuis! 

 

1.1 Vloerverwarming  
In uw woning is vloerverwarming aangebracht. Dit betekent dat er in de dekvloeren cv-leidingen zijn 

aangebracht. Ook zijn er elektraleidingen in deze dekvloeren neergelegd. In de badkamer bevindt zich 

geen vloerverwarming maar een elektrische radiator.  

Boort u niet in de vloeren. Er lopen leidingen in de vloeren. Zo voorkomt u lekkage. 

Als u een laminaatvloer, parket of een andere vloerafwerking wilt (laten) aanbrengen, vraagt u dan 

advies aan uw vloerenleverancier over de soort ondervloer en het type laminaatvloer die het beste 

passen bij een woning met vloerverwarming. Op onze website leest u de voorwaarden voor het 

aanbrengen van harde vloeren. 

 

1.2 Bouwvocht 
Door regenval tijdens de bouwperiode en het inbrengen van vocht bij het verwerken van de 

verschillende bouwmaterialen, bevat uw woning bij de oplevering nog het nodige bouwvocht. Gemiddeld 

bezit een woning wel zo’n 4.000 liter bouwvocht. Door het toepassen van spouwisolatie, kan het 

bouwvocht in de muren en overige constructies, niet snel “weg ventileren”. Om zo doelmatig en zo snel 

mogelijk het bouwvocht kwijt te raken, adviseren wij u het volgende: 

 Om de woning droog te stoken, is het verstandig de temperatuur binnen de eerste drie maanden continu 
op minimaal 18˚C te houden. Ook na deze drie maanden kunt u het beste de woning op steeds minimaal 
18˚C houden; 

 Ventilatieroosters in de eerste drie maanden continu geopend houden; 

 Binnendeuren zoveel mogelijk open laten staan, zodat de doorstroming in de woning optimaal is; 

 Condensvorming op de ramen direct afnemen; 

 Bij het schoonmaken van de woning niet teveel water gebruiken; 

 Geen kasten strak tegen de muur zetten maar een ruimte van vijf centimeter aanhouden. 
 

1.3 Schoonmaak bij het betrekken van de woning 
Verf- en stucwerkspatten op de ruiten verwijdert u met behulp van een vlak scheermesje (verkrijgbaar bij 

de bouwmarkten). Om krassen te voorkomen, adviseren wij u water te gebruiken en voorzichtig te werk 

te gaan. Andere vlekken op houtwerk, sanitair en tegels kunt u veelal verwijderen met water en een 

beetje schoonmaakazijn of groene zeep. Gebruik geen chemische vloeistoffen en poetst niet met 

schuurspons. In de woning zijn naar binnen draaiende ramen aangebracht zodat u zelf van binnenuit de 

ramen kunt reinigen. Vanaf de galerij, het balkon of tuinterras kunt u de kozijnpuien reinigen.  
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1.4  Meterkast 
De woning heeft een meterkast die is voorzien van 7 groepen. Elke groep is aangesloten op diverse 

ruimten in de woning. Alle woningen zijn voorbereid op zowel gas als elektrisch koken. Houdt u bij de 

aanschaf van het apparaat rekening met 380 Volt. Het apparaat moet voorzien zijn van een perilex 

stekker. De kosten van de aanschaf van het apparaat zijn voor uw rekening. Een erkend installateur kan 

het apparaat voor u aansluiten.  

Elke woning is voorzien van een gas-, en elektriciteitsmeter in uw meterkast. De watermeter bevindt zich 
in een aparte kastruimte van Dunea in de hal van het trappenhuis. Deze meters kunt u zelf jaarlijks 
opnemen. U ontvangt van uw energieleverancier en Dunea een jaarafrekening.   

De gasaansluiting voor het kooktoestel bevindt zich in de onderkast van het aanrechtblok aangebracht. 
In de zijkant van het aanrechtblok is dan een gat gemaakt waardoor de gasslang kan worden 
aangebracht. 

 

1.5  Berging 
Iedere woning heeft een eigen berging op de begane grond. In deze berging kunt u uw fiets, scooter of 

scootmobiel zetten en andere eigendommen opslaan. Het is niet toegestaan in de berging en de woning 

andere dan voor normaal huishoudelijk gebruik bestemde (brand)gevaarlijke, ontplofbare, dan wel 

verontreinigende stoffen en/of materialen op te slaan. De berging is en blijft een onverwarmde 

opslagruimte met vooral in koude periodes een lage temperatuur en een iets hoger vochtgehalte. 

Kostbare spullen kunt u daarom beter in de berging in uw woning opslaan. In de berging op de begane 

grond is een aparte stroomvoorziening voor bijvoorbeeld elektrische fiets, scoot mobiel etc. aangebracht. 

 

1.6 Huisafval 
De afvalinzameling vindt plaats in de ondergrondse containers nabij uw complex. De containers zijn niet 

bedoeld voor grofvuil. Grofvuil kunt u via de reguliere weg afvoeren. U ontvangt van Dunavie een 

milieupas. Voor meer informatie over het afvoeren van grofvuil, kunt u terecht bij de gemeente Katwijk. 

Op de website van de gemeente vindt u informatie over het laten ophalen van grofvuil. U kunt de 

gemeente ook bellen via telefoonnummer(071) 406 50 00. 

 

1.7  Wasautomaat/wasdroger 
Indien in de wasautomaat geen waterstop is ingebouwd, adviseren wij u zelf een ‘los’ waterslot bij de 

waterkraan aan te sluiten. Om lekkages in de toekomst te voorkomen kunt u een witte kunststofbak 

onder uw wasmachine plaatsen. Het is niet mogelijk de afvoer van een wasdroger op het mechanische 

ventilatiesysteem aan te sluiten. Daarom mogen uitsluitend zogenaamde condensdrogers worden 

gebruikt. Indien aanwezig kunt u de afvoerslang van 2 cm diameter aansluiten op de afvoer van de 

wasmachine. U kunt de wasdroger eventueel op de wasmachine plaatsen. 
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2. Aandachtspunten bij het inrichten van uw nieuwe woning 
 

2.1 Krimpscheuren 
In de vloeren, binnenwanden of bouwmuren kunnen scheurtjes ontstaan. Hoewel deze scheurtjes niet 

mooi zijn, zijn deze - constructief gezien - van geen betekenis. Ze ontstaan door het wegtrekken van het 

vocht uit de betreffende wand en de spanning die hierdoor in de wand of vloer ontstaat. Hoe langer de 

wand of vloer hoe groter de kans op het ontstaan van krimpscheurtjes. Ook kan scheurvorming ontstaan 

door het op of tegen elkaar aansluiten van twee verschillende bouwmaterialen. Na één tot anderhalf jaar 

zijn de verschillende materialen grotendeels uitgewerkt en komen er geen scheurtjes meer bij. Wij raden 

u aan om bij het maken van uw keuze voor wandbekleding, rekening te houden met de toekomstige 

scheuren. Mocht u zich storen aan deze krimpscheuren dan kunt u zelf kitvoegen met overschilderbare 

acrylaatkit aanbrengen. Indien u de wanden wel van stucwerk wilt voorzien dan zijn schades niet voor 

rekening van Dunavie of de aannemer.  

 

2.2 Plafonds en wanden 
In de woning zijn de plafonds afgewerkt met spuitpleister. Deze 

structuurpleister geeft een mooie witte afwerking, bezit een goede 

hechting en is goed te reinigen met de gangbare huishoudelijke 

schoonmaakmiddelen. U hoeft de plafonds dus nu niet te schilderen. 

Voor het schilderen van de plafonds in de toekomst geven we u de 

volgende tips: 

 Reinigen met een zachte droge borstel; 

 Ontvetten, indien nodig, water en ammoniak: 

 Aanbrengen met een voorstrijkmiddel; 

 Overschilderen met een veegvaste latex muurverf.  
 

Houdt u bij het ophangen van schilderijen en dergelijke aan de 

wanden rekening met de gas- en waterleidingen en 

elektriciteitsdraden die in de wanden zijn verwerkt. Over het algemeen 

loopt het leidingwerk min of meer verticaal. Wij adviseren u niet te 

boren binnen 20 cm links en rechts van de stopcontacten. Denk aan 

het verticale verloop van het leidingwerk! 

 

De wanden van keuken, toilet en badkamer zijn (gedeeltelijk) voorzien van wand- en vloertegels. Indien 

u aan de wanden iets wil ophangen, boor dan altijd in de voegen. Deze zijn makkelijker te repareren. 

Denk ook hier aan het verticale leidingwerk in de wand.  

Maak gebruik van een goedgekeurde leidingzoeker voor de wanden en plafonds. 
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2.3 Zonwering / Rolluiken 
Zonwering kunt u alleen van binnenuit ophangen. U kunt het niet aan de buitenkant bevestigen vanwege 

de holle bakstenen. Ook kunt u zonwering niet aan kunstofkozijnen monteren. 

 

2.4  Schotelantennes en / of reclame 
Uw woning beschikt over aansluitingen van Ziggo en Regifiber (glasvezel). U kunt gebruik maken van  

de abonnementen van een van deze aanbieders. Het is niet toegestaan een schotelantenne  te 

plaatsen. Ook mag er geen reclame aan of op de woning aangebracht worden.  

 

2.5  Ventilatieroosters 
In uw woning zijn diverse ventilatieroosters gemonteerd. U vindt deze roosters boven de raamkozijnen. 

Deze ventilatieroosters mogen niet worden geschilderd. Wij adviseren u de roosters eenmaal per jaar te 

reinigen om de doorstroming van lucht voldoende te houden.  

 

2.6 Hoogte plafond  
Wanneer u uw nieuwe woning gaat inrichten, is het verstandig om bijvoorbeeld voor de gordijnen eerst 

goed te meten hoe hoog de kamers zijn. Er kunnen namelijk verschillen zitten in de hoogtematen. Wij 

adviseren u om op diverse punten in de woning de hoogte te meten. Hierdoor voorkomt u dat 

bijvoorbeeld uw gordijnen te kort of te lang zijn.  
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3. Aandachtspunten bij het beheer en onderhoud van uw 

woning en woonomgeving 
 

3.1 Kunststof kozijnen en isolatieglas 
Er zijn kunststof kozijnen aangebracht in de woonkamer, keuken en slaapkamer. Het is niet toegestaan 

om gaten te boren in de profielen. U kunt gordijnrails, jaloezieën, rolgordijnen en andere raambekleding 

bevestigen aan de houten gordijnplanken als die er zijn of betonnen plafonds. In de bijlage wordt onder 

meer ingegaan op het reinigen en onderhoud van de kozijnen.   

Het kan voorkomen dat er op het isolatieglas van uw woning condensvorming optreedt, zowel aan de 

binnenzijde als aan de buitenzijde. Dit is geen fabricagefout. Het condenseren van het glas is het gevolg 

van temperatuurverschillen aan de binnen- en buitenzijde van het glas.  

Waarschuwing:  

Uw woning is voorzien van zeer goed isolerend HR++ glas. Dit glas is erg gevoelig voor een 

zogenaamde thermische breuk. Dit betekent dat u geen voorwerpen op het glas mag plakken. Zet ook 

geen spullen tegen het glas. Houd altijd minimaal 5 centimeter ruimte tussen het glas en de voorwerpen 

direct in de buurt (gordijnen, planten etc.). Ook het plakken van decoratiefolie op de beglazing kan leiden 

tot thermische breuk van het glas. Een thermische breuk is een gevolg van het onjuist gebruik van de 

woning en valt daarom niet onder de garantie. 

 

3.2 Binnendeurkozijnen 
De binnendeurkozijnen zijn uitgevoerd in gemoffeld staal. U kunt deze kozijnen met een vochtige doek 

afnemen. Het gebruik van een schuurmiddel kan krassen veroorzaken.  

 

3.3 Riolering 
Het is niet toegestaan om voorwerpen en schadelijke stoffen (bijvoorbeeld frituurvet) door het toilet en de 

overige afvoeren te spoelen. Hiermee voorkomt u nare verstoppingen. Een verstopte afvoerbuis levert u 

grote overlast op en ook nog eens hoge herstelkosten. De rioleringsbuizen zijn ook niet bestand tegen 

aceton, benzeen, chloorwater, chloroform, ether, jodiumtinctuur, nagellak, thinner, verfafbijtmiddel en 

wasbenzine. Chemisch afval kunt u via de reguliere weg afvoeren. Voor meer informatie kunt u terecht 

bij de gemeente Katwijk, het telefoonnummer is (071) 406 50 00. 

 

3.4 Keuken 
U weet zelf heel goed hoe u een keuken schoon kunt maken. We geven hier nog een paar handige tips: 

- Gebruik geen schuursponsjes maar een doekje en een sopje. 
- Hardnekkige vlekken verwijdert u gemakkelijk met terpentine of spiritus. 
- Door een staalpolish te gebruiken kunt u uw spoelbak wat extra glans geven.  
- Gebruik een onderzetter bij hete pannen. Hiermee voorkomt u beschadiging van het blad.  
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3.5 Badkamer 
Wand- en vloertegels en wastafels kunt u het beste reinigen met een sopje van bijvoorbeeld groene 

zeep of een vloeibaar schuurmiddel (bijvoorbeeld Cif). Ook hier wijzen wij u erop dat u voorzichtig moet 

zijn met het boren in de wanden. Er zijn diverse elektraleidingen en waterleidingen in de wanden van de 

badkamer. In de tegelvloer mag in verband met de vele riool-, water- en elektraleidingen nooit worden 

geboord. In de badkamer bevindt zich een elektrische radiator van het merk JAGA. In de bijlage vindt u 

informatie over deze radiator. 

 

3.6  Rookmelders 
Uw woning is volgens voorschrift voorzien van rookmelders. Deze melders kunnen ook afgaan als er 

veel stof gemaakt wordt. Bij werkzaamheden die veel stof veroorzaken, adviseren wij u de melders 

tijdelijk af te dekken. De melders zijn op het lichtnet aangesloten, maar hebben voor het geval van 

stroomuitval ook een batterij. Controleer met enige regelmaat of de batterij nog voldoende spanning 

geeft, en verwissel deze zo nodig. 

 

3.7 Mechanische ventilatie 
De keuken, het toilet en de badkamer worden mechanisch geventileerd. Bij het ontwerpen van het 

systeem is ervan uitgegaan dat de installatie 24 uur per dag in bedrijf is. Om zo zuinig mogelijk met 

energie om te gaan, is een elektromotor toegepast met een laag stroomverbruik. 

De woningen zijn voorzien van een  DUCO ventilatiesysteem met een bedieningspaneel in de 

woonkamer. In de bijlage kunt u lezen hoe u het bedieningspaneel kunt gebruiken. De ventilatieventielen 

kunt u met een zachte zeepoplossing reinigen. Om ze schoon te maken, neemt u de ventielen uit het 

kanaalsysteem. Let op dat de instelling van de ventielen niet wordt gewijzigd. In de keuken is een apart 

kanaal waar u zelf een wasemkap met motor en afsluitklep kunt aansluiten. U kunt zelf een wasemkap 

kopen die past bij de kleur en afmeting van uw kooktoestel. 

In de woonkamer/keuken bevindt zich de bedieningsknop voor de mechanische ventilatie. Zodra u 

gebruik maakt van de doucheruimte zet u de knop op de hoogste stand. Bij het koken adviseren wij u de 

middelste of de hoogste stand te gebruiken. 

 

3.8 Centrale verwarmingsketel 
De cv-ketel is van het merk Intergas HREco 36. In de bijlage staat een uitvoerige omschrijving van het 

toestel. Voor de werking van de badkamerradiator JAGA is ook een bijlage opgenomen.  

De vloerverwarming heeft geen onderhoud nodig. De kunststof leidingen zijn van een duurzaam 

materiaal en zijn onderhoudsvrij.  

De temperatuur in de vertrekken kan door het bedienen van de thermostaat Honeywell Round 

Modulation worden geregeld. De thermostaat van de woonkamer is bepalend. Probeer het 

temperatuurverschil overdag en in de nacht niet te groot te maken bijvoorbeeld maximaal 2 graden. Dus 

in de nacht 18 graden en 20 graden overdag. Het duurt altijd even voordat het gehele woonvertrek is 

opgewarmd. In de bijlage kunt u een en ander nog eens rustig nalezen omtrent de cv ketel en de 

thermostaat.  
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4. Belangrijke gegevens en telefoonnummers 
 

4.1 Keuken 
Indien u zelf uw keuken wilt uitbreiden dan kunt u terecht bij Bruynzeel keukens. Bezoek de website 

www.bruynzeelkeukens.nl voor de openingstijden en routebeschrijving naar de gewenste vestiging. 

Neem bij een bezoek aan de showroom uw ordernummer mee. Dit nummer vindt u in de spoelkast van 

de keuken rechts bovenin.  

Alle woningen zijn uitgerust met een standaard keuken, indien u een extra kastje wilt bijplaatsen heeft u 

hier de kleurnummers voor nodig: 

 Type : Atlas Wit WI 12 

 Kast/romp : frontkleur Wit WI 12 

 Greep : Toscana DO18 RVS/128 

 Blad : Solid 10/Black Limestone R 6424 TC 

 Tegelwerk   :  MOSA 0490 15 x 20 cm liggend (keuken)  

 Als u een vaatwasmachine wilt plaatsen dan kunt u een onderkastje verwijderen. De aansluiting voor 

water, riolering en elektra zitten nabij dit onderkastje 

 

4.2 Contact over reparaties, gas, elektriciteit, internet en tv 
Indien u een reparatieverzoek heeft kunt u dit melden via onze website. U kunt meteen een afspraak 

inplannen met één van onze monteurs. www.dunavie.nl 

Om u aan te melden voor gas en elektra bezoekt u de website van uw energieleverancier. 

In de gehele Duin- en Bollenstreek wordt het water geleverd door Dunea. U kunt hier dus niet zelf een 

aanbieder voor kiezen. Om u aan te melden bij Dunea en de watermeterstand door te geven kunt u 

terecht op: www.dunea.nl. Voor informatie over uw tv- en internetaansluiting kunt u terecht op: 

www.ziggo.nl. 

 

 

  

http://www.bruynzeelkeukens.nl/
http://www.dunavie.nl/
http://www.dunea.nl/
http://www.ziggo.nl/
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5. Faciliteiten, voorzieningen en andere zaken in en rondom uw 

complex 
 

In en om uw woning heeft u te maken met verschillingen voorzieningen, waar u samen met de andere 

bewoners gebruik van maakt. In dit hoofdstuk leest u hoe de voorzieningen bedoelt zijn. 

 Parkeren: Bewoners kunnen hun auto parkeren in de gratis parkeervakken aan de Hoorneslaan en 
directe woonomgeving.  

 Fietsen opstelplaats naast hoofdentree: Bezoekers kunnen hun fiets of scooter plaatsen op de 
opstelplaats naast de entree. In de berging is er voldoende ruimte om veilig uw fiets, scooter of 
scootmobiel voor een lange periode te stallen. 

 Lift: De lift is tijdelijk voorzien van beschermende maatregelen. Deze afwerking wordt pas verwijderd 
als de verhuizingen achter de rug zijn. 

 Toegang hoofdentree en woningen: Via de straat bereikt u de entree met lift. Een 
toegangscontrolesysteem zorgt ervoor dat de deuren (deels) automatisch opengaan als de 
sleutelhanger tegen de plaat wordt gehouden. 

 Zonnepanelen: Voor stroomopwekking voor de verlichting en ander stroomverbruik heeft u zes 
zonnepanelen per woning op uw woning. Hiermee bespaart u op uw electriciteitskosten. In de bijlage 
vindt u een toelichting hoe u dit zelf via een aparte app op uw pc of tablet kunt volgen. 
Voor de algemene verlichting zijn nog eens twaalf zonnepanelen per woonblok aangebracht.   
 
 

 Hagen langs voortuinen/zijtuinen: Langs de voortuin en zijtuinen bevinden zich lage muren met 
aan de binnenzijde groene hagen. Het is niet toegestaan om deze hagen te verwijderen of aan te 
passen. U wordt verzocht binnen de hagen zelf uw tuin in te richten en geen dichte houten platen, 
kunststof platen of iets dergelijks te bevestigen. Ook het aanbrengen van tuinkasten en bergingen is 
niet toegestaan. 
Vanaf de dag van oplevering wordt de haag uw eigendom en gaan wij ervan uit dat u de hagen (bij 
droog weer) zelf van water voorziet, jaarlijks snoeit en onderhoudt. Na ongeveer 2 jaar heeft u dan 
een prachtige haag.   

 Brede galerijen Het wooncomplex beschikt over brede galerijen. Het gedeelte bij de woning en 
tussen de betonnen zijmuren is officieel uw ‘balkon’. U mag daar spulletjes plaatsen zoals een 
bankje of plantenpotten. Om het toegankelijk te houden voor iedereen, is het niet toegestaan om het 
balkon af te sluiten met persoonlijke spullen of een hekwerk. Ook is bbq’en op het balkon niet 
toegestaan. Met deze afspraak voorkomen we veel overlast en brandgevaar.  

 Groenvakken bij gevels De groenvakken langs de voor- en achtergevels worden onderhouden 
door Dunavie. 

 Bladvanger in regenpijp niet verwijderen: Er mag geen vervuiling van het grondwater optreden 
door bladeren of ander vuil uit de goten van de woningen. Er zijn daarom bladvangers toegepast in 
de hemelwaterafvoeren. U mag de bladvangers om deze reden niet verwijderen. 

 Team handhaving. De gemeente is actief in de wijk en treedt op bij fout parkeren, overlast, 
hondenpoep en andere vervuiling. Aan overtreders worden boetes uitgedeeld.  
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Wij wensen u een prettig thuis in uw nieuwe woning. Onze medewerkers staan graag voor u klaar 

wanneer u vragen heeft. U kunt contact met ons opnemen via onze website, websitechat en WhatsApp.  

 

Contact of bezoek Dunavie? 

Bezoekadres (geopend van maandag t/m vrijdag, van 8.00 tot 12.00 uur.)  

Ambachtsweg 16. 2222 AL  KATWIJK  

Postadres: Postbus 3061, 2220 CB  KATWIJK 

E-mail:     info@dunavie.nl 

Internet:   www.dunavie.nl (ook webchat tijdens werkdagen van 8.00 tot 16.30 

uur) 

WhatsApp: 06 57 48 61 00 (let op; alleen chatten. Tijdens werkdagen van 8.00       

tot 16.30 uur) 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@dunavie.nl
http://www.dunavie.nl/
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Bijlagen: 
 

 Instructie CV-ketel   

 Instructie kamerthermostaat 

 Radiatoren 

 Rookmelder 

 Onderhoud keuken 

 Gebruikershandleiding ventilatiesystemen 

 Solax registratie 
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Kombi Kompakt  
HRE 24/18 A 
HRE 28/24 A 
HRE 36/30 A 
HRE  36/48 A 

 

Bedieningsvoorschrift 
Laat u vooral eerst voorlichten door de installateur omtrent het vullen, het ontluchten en 
de werking van het toestel en de installatie. Bewaar dit bedieningsvoorschrift zorgvuldig. 

 

INHOUDSOPGAVE 

1 Werking van het toestel 2 
1.1 Werking CV 2 
1.2 Werking warm tapwaterbereiding 2 

2 Bediening en uitlezing display 2 
2.1 Bedrijfstoestand op het service display 3 
2.2 Instellingen van de diverse functies wijzigen 3 

3 In bedrijf stellen 3 

4 Storingen 3 

5 Vullen en ontluchten van toestel en installatie 4 
5.1 Vullen en ontluchten van het CV systeem 4 
5.2 In gebruik nemen van de warmwater voorziening 4 
 
6 Vorstbeveiliging 4 

7 Onderhoud 4 
© 2015 Intergas Verwarming BV                                                                       Wijzigingen voorbehouden.  
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1 WERKING VAN HET TOESTEL 
De Intergas Kombi Kompakt HRE combiketel verwarmt tapwater en levert dit aan de warmwater tappunten. 
Tevens verwarmt de Intergas Kombi Kompakt HRE combiketel CV water en levert dit aan de CV installatie. De 
systemen zijn in het toestel dubbelwandig van elkaar gescheiden. Het toestel is voorzien van een modulerende 
regeling. Dit betekent dat het vermogen wordt aangepast aan de gewenste warmtebehoefte. Dit wordt geregeld door 
een elektronische branderautomaat die bij iedere warmtevraag van de verwarming of de warmwatervoorziening de 
brander ontsteekt en de vlam bewaakt. 

1.1 Werking CV 
De warmtevraag ontstaat indien de ruimtetemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur van de 
kamerthermostaat. Indien het toestel dan geen warm tapwater vraag heeft gaat het toestel aan op CV bedrijf. De CV 
temperatuurregeling moduleert op basis van de ingestelde CV aanvoer-temperatuur. Dit betekent dat als de 
gewenste CV aanvoertemperatuur wordt benaderd het toestel het vermogen aanpast. De circulatiepomp heeft een 
nadraaitijd van 1 minuut. De nadraaitijd kan indien gewenst gewijzigd worden. De pomp gaat automatisch 1 keer per 
24 uur gedurende ± 10 seconden draaien om vastzitten te voorkomen. 

1.2 Werking warm tapwaterbereiding 
De warmwatervoorziening wordt automatisch in werking gesteld zodra er meer dan 1,5 liter per minuut warmwater 
getapt wordt. Gedurende het leveren van warm tapwater wordt geen warmte aan de CV installatie geleverd. 
Ten behoeve van een snelle levering van warm tapwater is een tapcomfort functie in de branderautomaat 
aangebracht. Door deze functie wordt de warmtewisselaar op temperatuur gehouden. De tapcomfort functie kent de 
volgende instellingen: 
Aan: (  LED aan) De tapcomfort functie van het toestel is ingeschakeld. De warmtewisselaar wordt continue warm 
gehouden. Het toestel levert altijd direct warm water. 
Eco: (  LED aan) De tapcomfort functie van het toestel is zelflerend. Het toestel zal zich aanpassen aan het 
gebruikspatroon van het warm tapwater. Hierdoor zal de warmtewisselaar alleen op temperatuur gebracht worden in 
periodes waarin op voorgaande dagen warmwater getapt is. 
Uit: (Beide LED’s uit.) De warmtewisselaar wordt niet warm gehouden waardoor de levering van warm tapwater even 
op zich laat wachten. Als er geen behoefte is aan snelle levering van warm tapwater, kan de tapcomfortfunctie 
uitgeschakeld worden. 
 
De Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18 A, 28/24 A, 36/30 A en 36/48 A gaswandtoestellen zijn voorzien van het 
CE keurmerk, IP44 en de Gaskeur labels HR, HRww, SV, NZ en CW. De Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18 A 
is voorzien van CW klasse 3. Dit houdt in dat de Kombi Kompakt HRE 24/18 A geschikt is voor het leveren van 

tenminste 6 liter warmwater per minuut van 60 graden (bij een koudwatertemperatuur van ≥ 10°C). Hiermee is 
het mogelijk om een bad van 100 liter binnen 12 minuten te vullen met water van 40 graden (gemengd). De 
Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 A is voorzien van CW klasse 4. Dit houdt in dat de Kombi Kompakt HRE 
28/24 A geschikt is voor het leveren van tenminste 7,5 liter warmwater per minuut van 60 graden (bij een 

koudwatertemperatuur van ≥ 10°C). Hiermee is het mogelijk om een bad van 120 liter binnen 11 minuten te 
vullen met water van 40 graden (gemengd). De Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 A en HRE 36/48 A zijn 
voorzien van CW klasse 5. De Kombi Kompakt HRE 36/30 A en HRE 36/48 A zijn geschikt voor het leveren van 

tenminste 9 liter warmwater per minuut van 60 graden (bij een koudwatertemperatuur van ≥ 10°C). Hierdoor is 
het mogelijk om een bad van 150 liter binnen 10 minuten te vullen met water van 40 graden (gemengd). Bij de 
instellingen “aan”  en “eco”  voldoet het toestel aan de Gaskeur CW eisen.  

 

 

2 BEDIENING EN UITLEZING DISPLAY 

 
 Uitlezing   Bediening 
1 Aan/uit  A Aan/uit toets 
2 CV bedrijf of instellen maximale CV temperatuur  B Tap/CV toets, voor instellen gewenste temperatuur 
3 Tapwater bedrijf of instellen tapwater temperatuur  C -  toets verlagen temperatuur 
4 Gewenste temperatuur CV of tapwater in °C / druk CV water in bar / storingscode  D +  toets verhogen temperatuur 
5 Tapcomfort functie eco   E Tapcomfort functie uit / eco / aan 
6 Tapcomfort functie aan (continue)   F Service toets / actuele temperatuur tijdens warmtevraag (display 4) 
7 Bedrijfscode   G Reset toets 
8 Bij storing knipperen    
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2.1 Bedrijfstoestand op het service  display 

— Uit (toestel vorstbeveiliging actief) 3 Ventileren 

 Wachtstand 4 Ontsteken 

0 Nadraaien CV  5 CV bedrijf  

1 Gewenste temperatuur bereikt  6  Tapwater bedrijf  

 2  Zelftest 7 Opwarmen toestel 

 
Wanneer de rode LED boven de reset  toets (8) knippert is er een storing opgetreden. Op het temperatuur display (4) verschijnt dan een 
storingscode. 

2.2  Instellingen van de diverse functies wijzigen 

Door de toets 2 seconden ingedrukt te houden komt u in het gebruikers instellingen menu (LED bij  en het display gaan 

knipperen). Door herhaald op de toets te drukken gaat telkens een andere functie LED knipperen. De waarde van de functie 
kan met de  en  toets ingesteld worden. De ingestelde waarde wordt op het display getoond. 

• Met de reset  toets wordt het instel menu afgesloten en worden de wijzigingen opgeslagen. 

• Wanneer gedurende 30 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt het instel menu automatisch afgesloten en worden 
de wijzigingen opgeslagen.  

• Met de aan/uit  toets wordt het instel menu afgesloten maar worden de wijzigingen niet opgeslagen. 

 De maximale CV aanvoertemperatuur. Instelbaar tussen 30°C en 90°C (standaardinstelling 80°C).  

 Tapwater temperatuur. Instelbaar tussen 40°C en 65°C (standaardinstelling 60°C). 

3 IN BEDRIJF STELLEN 
Stel het toestel in bedrijf nadat deze waterzijdig, gas- en elektrotechnisch door een erkend installateur is aangesloten en 
gecontroleerd. 
Controleer de volgende punten: 

• De CV installatie en warmwatervoorziening moeten goed gevuld en ontlucht zijn. 

• Het toestel uitgeschakeld is (horizontaal streepje op service  display overige LED’s gedoofd). 

• De waterdruk in de CV installatie moet minimaal 1 en maximaal 2 bar bedragen. Om de waterdruk af te lezen dient het 
toestel te worden uitgeschakeld met de aan/uit  toets. De waterdruk wordt op het temperatuur display weergegeven. 
Nooit het toestel inschakelen als het toestel, de CV installatie en de warmwaterinstallatie niet geheel gevuld en ontlucht 
zijn. 

• De kamerthermostaat moet lager ingesteld zijn dan de temperatuur in de kamer. 

• De gaskraan moet geopend zijn. 

• Schakel het toestel in met de aan/uit  toets op het display (de LED gaat branden, en het service  display dooft). Het 
is mogelijk dat het toestel nu gaat branden t.b.v. de warmwatervoorziening tot de warmtewisselaar op temperatuur is. 

• Stel de temperatuur van de kamerthermostaat hoger in dan de kamertemperatuur. Het toestel gaat branden. 

4 STORINGEN 
Indien zich de volgende eenvoudige storingen aan het toestel voordoen dan kunnen deze als volgt opgelost worden. Bij 
herhaling of andere storingen dient u altijd contact op te nemen met uw installateur. 
1. De CV installatie wordt niet of onvoldoende warm: 

• Verhoog de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat. 

• Open de radiatorkranen. 

• Stel de CV watertemperatuur hoger in m.b.v. de en de  en de  toets op het bedieningspaneel (zie § 2.2). 

• Ontlucht het toestel en installatie en controleer de CV waterdruk. 
2. Het tapwater wordt niet of onvoldoende warm: 

• Zet de warmwaterkraan verder open. 

• Stel de tapwatertemperatuur hoger in m.b.v. de en de  en de  toets op het bedieningspaneel (zie § 2.2). 
3. De rode LED boven de reset  toets knippert. Op het temperatuur display (4) worden de volgende codes 

aangegeven: 

• 1  Het toestel wordt te warm, er is onvoldoende doorstroming. Open de radiatorkranen ontlucht het toestel en 
installatie en controleer de CV waterdruk. Zo nodig bijvullen (zie hoofdstuk 5 ). 

• 4   De brander ontsteekt niet. Controleer of de gaskraan is geopend. Is dat het geval, raadpleeg dan uw installateur.   

Druk na het opheffen van de oorzaak op de reset   toets en het toestel zal opnieuw in werking treden. 

• 5   Detectiefout. Raadpleeg uw installateur.   

• 6   Detectiefout. Raadpleeg uw installateur.   

Voor de betekenis van de overige bedrijfs- en storingscodes zie het installatievoorschrift. 
 

 

BELANGRIJK 

Raadpleeg altijd uw installateur bij herhaaldelijk optreden van deze of andere storingen 
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5 VULLEN EN ONTLUCHTEN VAN TOESTEL EN INSTALLATIE 
Let op: Schakel het toestel uit met de  toets. Pas na het vullen en ontluchten het toestel weer inschakelen. 

5.1 Vullen en ontluchten van het CV systeem 
Om een goede werking van het de CV installatie te garanderen dient de druk in de installatie bij een koude installatie 

tussen de 1 en 2 bar te zijn. Dit is af te lezen op het temperatuur display wanneer toestel uitgeschakeld is (  -  op 
service  display). Indien de druk tijdens normaal bedrijf lager wordt dan 0,5 bar zal deze knipperend op het 
display worden getoond.  
 Wanneer de druk te laag is dient de installatie bijgevuld te worden. Ga als volgt te werk: 

• Sluit de vulslang aan op de drinkwaterkraan en vul deze met water tot zich geen lucht meer in de slang bevindt. 

• Sluit de vulslang aan op de vul- /aftapkraan onder het toestel. 

• Open de drinkwaterkraan en vervolgens de vul- /aftapkraan. 

• Vul het toestel en de installatie tot een waterdruk tussen de 1 en 2 bar (bij een koude installatie). 

• Sluit de vul- /aftapkraan en vervolgens de drinkwaterkraan. 

• Ontlucht de installatie en het toestel. 
Het ontluchtingspunt van het toestel bevindt zich links boven op het toestel. 
De installatie kan via de ontluchtingskraantjes op de radiatoren en/of een ontluchter in de leidingen ontlucht 
worden. 

• Controleer of de waterdruk in de installatie na het ontluchten nog tussen de 1 en 2 bar bevindt, zo niet 
voorgaande herhalen. 

Moet er enkele malen per jaar gevuld worden, waarschuw dan uw installateur. Er is dan mogelijk sprake van een 
lekkage. 

5.2 In gebruik nemen van de warmwater voorziening 
Breng het tapwater gedeelte van het toestel op druk door de hoofdkraan en/of inlaatcombinatie te openen. 
Ontlucht het toestel en het leidingsysteem door een warmwaterkraan te openen. Laat de kraan open staan totdat 
alle lucht uit het toestel en de leidingen is verdwenen. Draai de warmwaterkraan dicht.  
Controleer de aansluitingen op lekkages. 

6 VORSTBEVEILIGING 
Om bevriezing van de condensafvoerleiding te voorkomen, dient het toestel in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd te 
worden. 
Het toestel is voorzien van een vorstbeveiliging die, zolang de netspanning aanwezig is, de CV pomp en eventueel 
de brander inschakelt als de temperatuur van de warmtewisselaar te ver daalt. 
 
Opmerking: Indien een (externe) vorstthermostaat in de installatie is aangebracht en op het toestel aangesloten, is 

deze niet actief als het toestel op het bedieningspaneel is uitgeschakeld(  -  op service  display). 

7 ONDERHOUD 
Het toestel kan met een vochtige doek gereinigd worden. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaak- of 
oplosmiddelen. 
Het toestel en de installatie dienen elk jaar door een erkend installateur gecontroleerd en zonodig gereinigd te 
worden. Hetzelfde geldt voor de rookgasafvoer- en luchttoevoerleiding. 
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met warmtapwaterschakelaar
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UITLEESVENSTER EN BEDIENINGSORGANEN

1

3

2

4

A

B
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Uitleesvenster

Bedieningsorganen

Ruimtetemperatuur, ingestelde temperatuur (knipperend bij 
eerste verdraaiing van de instelring) of storingscode* van uw 
cv-toestel.
Tapkraansymbool (doorgekruist) geeft aan dat de warmwater-
voorziening van uw combiketel is uitgeschakeld met behulp van 
de druktoets op de thermostaat (uitsluitend bij T87M1011).*
Vlamsymbool geeft aan dat de brander in uw cv-toestel is inge-
schakeld (uitsluitend bij cv-bedrijf).
Het Hometronic®-symbool wordt zichtbaar als uw Hometronic® 
domoticasysteem op afstand de ingestelde temperatuur heeft 
gewijzigd (werkt uitsluitend als de thermostaat is aangesloten 
op een Honeywell Hometronic®-woningautomatiseringssys-
teem).

Draai-/instelring voor het wijzigen of controleren van de inge-
stelde temperatuur (bij eerste verdraaiing van de ring). 
Rechtsom draaien voor WARMER en linksom voor KOUDER.
Druktoets voor het met de hand in- en uitschakelen van de 
warmtapwatervoorziening van de cv-ketel (uitsluitend bij 
T87M1011).*

1

2

3

4

A

B

* Deze functies werken uitsluitend als het cv-toestel hiervoor is ingericht 
en de benodigde gegevens aan de thermostaat doorgeeft. Raadpleeg 
de gebruiksaanwijzing van uw cv-toestel of vraag uw installateur.
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ROUND MODULATION
U hebt gekozen voor een modulerende cv-ketel of luchtver-
warmer voor de verwarming van uw woning. Uw nieuwe 
geavanceerde kamerthermostaat Round Modulation zorgt 
voor een perfecte regeling van de ruimtetemperatuur door 
voortdurende aanpassing van de brandercapaciteit van het 
cv-toestel aan de actuele warmtebehoefte.
De Round Modulation wisselt continu informatie uit met het 
cv-toestel door middel van de digitale OpenTherm®-commu-
nicatieverbinding. In deze unieke thermostaat is meer dan 
100 jaar ervaring van Honeywell op het gebied van tempera-
tuurregeling verwerkt en zijn de modernste technieken in 
micro-elektronica toegepast.
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KENMERKEN
• Eenvoudige en gebruikersvriendelijke bediening door 

verdraaiing van de instelring, voor het verhogen respec-
tievelijk verlagen van de ingestelde temperatuur.

• Op een halve graad nauwkeurig instelbaar.
• Groot uitleesvenster dat constant informatie geeft over de 

heersende temperatuur.
• Vlamsymbool in het uitleesvenster geeft aan wanneer het 

cv-toestel is ingeschakeld.
• Werkt zonder batterijen. De voeding vindt plaats via de 

OpenTherm®-communicatieverbinding.
• De warmtapwatervoorziening van combiketels kan 

worden uitgeschakeld (uitsluitend bij T87M1011).
• Eenvoudige montage, past op montagegaten van de 

bekende Honeywell Round en op een inbouwlasdoos. 
Extra grote afdekplaat leverbaar (MPL1001-W). 
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TECHNISCHE GEGEVENS
Typenummers

Montage
Direct op de wand of op een inbouwlasdoos.
Diameter grondplaat : 82,5 mm.
Wandplaat met vergrote diameter : 95 mm
(type MPL1001-W, afzonderlijk te bestellen).

Omgevingscondities
Temperatuur: in bedrijf    0...40 °C,

buiten bedrijf -10...55 °C.
Vochtigheid : 0...90 % relatieve vochtigheid, niet 

condenserend, niet corrosief.

Keuringen
Voldoet aan EC-richtlijnen (Laagspanning en EMC).

T87M1003 Round Modulation, modulerende kamerthermo-
staat op basis van OpenTherm®-communicatie.

T87M1011 Round Modulation, als T87M1003, echter met 
extra druktoets voor uitschakelen van de warm-
tapwatervoorziening bij combiketels.
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Voeding
Zwakstroom via OpenTherm®-communicatieverbinding met 
cv-toestel.

Temperatuurinstelgebied
5...35 °C in stappen van 0,5 °C.

Elektrische aansluiting
• 2 aansluitklemmen voor draden van 0,15 tot 0,75 mm2 

(kerndoorsnede).
• Max. toelaatbare kabellengte: 50 m (Rmax. = 2 x 5 Ohm).
• Geen polariteit (draden mogen worden verwisseld, 

bestaande bedrading kan worden gebruikt).
• Invoer bedrading, aan achterzijde montageplaat, door 

vergrootbare kabelinvoeropening. 
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MONTAGE

1

Plaatsing thermostaat
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2

Schakel altijd de netspanning van het cv-toestel uit voordat 
u met het installeren van de thermostaat begint
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3a

De draai-/instelring afnemen
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De montageplaat verwijderen

3b

Thermostaat aan 
bovenzijde naar 

beneden druk-
ken, lostrekken 

en naar onde-
ren wegkante-
len.
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Montage rechtstreeks op de muur

4

NB: De benodigde pluggen 
en montageschroeven 
worden meegeleverd.

Pluggen (2x)

Schroeven (2x)

Kabeldoorvoeropening 
(vergrootbaar)
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Montage op standaard inbouwlasdoos

5

NB: Gebruik de bij de 
inbouwlasdoos geleverde 
M3-boutjes.

Kabeldoorvoeropening 
(vergrootbaar)

M3-boutjes (2x)
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max. 6 mm

Aansluiting bedrading

6

Kabeldoor-
voeropening 
(vergrootbaar)

NB: Kabeldoorvoeropening 
niet te groot maken. Voorkom 
tocht door de installatiebuis 
of uit de muur.

ømin. 0,15 mm2

max.0,75 mm2
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Aansluitschema

7

Round Modulation

cv-toestel

Aansluitkabel: max. lengte 50 m
R max 2 x 5 Ohm

T87M1003/1011

A B

*

*

Klemnummers cv-toestel 
afhankelijk

*
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Aanbrengen thermostaat op montageplaat

8a

Hier inhaken.

Thermostaat omhoog 
kantelen en aan 
bovenzijde vastdruk-
ken.”klik!”. (zorg dat 
de contactpennen in 
de contactbus-
sen van het 
klemmen-
blokje vallen).

STAP 2

STAP 1
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Aanbrengen van borgschroef (meegeleverd)

8b
Eventueel borgschroef 
aanbrengen ter voorkoming 
van diefstal van de thermo-
staat.
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Plaatsen draai-/instelring

8c
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UW THERMOSTAAT BEDIENEN
Het in bedrijf stellen
Als u uw Honeywell Round Modulation in bedrijf stelt dan 
geeft het uitleesvenster gedurende enkele seconden achter-
eenvolgens:

Direct hierna kunt u uw thermostaat op de gewenste tempe-
ratuur instellen.

Het volledige uitleesvenster (alle 
segmenten),

de code van de microprocessor (voor-
beeld),

de ingestelde temperatuur van 17 °C, 
knipperend (fabrieksinstelling),

de heersende temperatuur (voorbeeld).
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Eerst enkele begrippen
Ruimtetemperatuur
Dit is de temperatuur die standaard in het uitleesvenster 
wordt weergegeven. Dit is de temperatuur die op dat moment 
in het vertrek heerst en door de thermostaat wordt gemeten.
Ingestelde temperatuur
Dit is de temperatuur die de thermostaat zo nauwkeurig 
mogelijk in het vertrek handhaaft. Als u de Round Modulation 
voor de eerste keer aansluit, zal de fabrieksinstelling van 
17 °C actief zijn.
Als u de draai-/instelring een voelbare klik verdraait, wordt de 
temperatuurinstelling op de thermostaat gedurende enkele 
seconden, knipperend weergegeven. U kunt deze vervol-
gens eventueel wijzigen. Na enkele seconden schakelt de 
thermostaatuitlezing weer terug naar de weergave van de 
heersende ruimtetemperatuur.
Nachtverlaging
Bij afwezigheid en ’s nachts kunt u uw thermostaat het beste 
op een lagere temperatuur instellen. Zo bespaart u energie. 
In het algemeen wordt een verlaging van maximaal 5 °C 
aanbevolen. Onder invloed van de opwarmcapaciteit van de 
cv-installatie en de mate van isolatie van uw woning kan een 
andere temperatuurverlaging gewenst zijn.
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De ingestelde temperatuur controleren
Draai de instelring één voelbare “klik” rechts- of linksom. De 
nu aangegeven waarde is de ingestelde temperatuur. De 
temperatuurinstelling wordt knipperend weergegeven. Na 
enkele seconden keert de thermostaat weer terug naar de 
normale weergave van de heersende temperatuur.

De ingestelde temperatuur wijzigen
Draai de instelring rechtsom voor het verhogen en linksom 
voor het verlagen van de temperatuurinstelling. Bij de eerste 
klik wordt de huidige instelling weergegeven. Iedere klik 
daarna verhoogt c.q. verlaagt de instelling met 0,5 °C. De 
nieuw ingestelde waarde wordt gedurende enkele seconden 
knipperend weergegeven, daarna verschijnt weer de heer-
sende temperatuur.

WARMERKOUDER
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De warmtapwaterschakelaar
(uitsluitend bij de T87M1011)

Indien uw Round Modulation is voorzien van een extra druk-
toets (zie afbeelding), dan kunt u de warmtapwatervoorzie-
ning van uw cv-ketel (combiketel) naar keuze uitschakelen. 
Het water in het tapwatergedeelte van uw ketel wordt dan 
niet meer op temperatuur gehouden. In het uitleesvenster 
kunt u zien of de warmwatervoorziening in- of uitgeschakeld 
is.

Let op:
De warmtapwaterschakeling en het doorgekruiste tapwater-
symbool in het uitleesvenster werkt niet bij alle combiketels. Het 
is uitsluitend actief als de cv-ketel de benodigde informatie, via 
de OpenTherm®-communicatie, aan de thermostaat doorgeeft. 
Raadpleeg bij twijfel uw installateur.

Druktoets 
warmtapwater
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STORINGSWIJZER
Klacht: Uitleesvenster blijft blank

Klacht: Knipperende code in het uitleesvenster

Oorzaak Wat te doen
Geen voeding 
naar de thermo-
staat.

Sluit het cv-toestel aan op de netvoe-
ding (steker in stopcontact en 
bedrijfsschakelaar, indien aanwezig, 
aan).
Controleer de bedrading en aanslui-
ting van de thermostaat op de 
OpenTherm® aansluiting van het cv-
toestel.

Oorzaak Wat te doen
Het cv-toestel 
heeft een storing.

Er verschijnt een “F” eventueel 
gevolgd door een één- of 
tweecijferige code. Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing van het cv-
toestel voor een verklaring van deze 
code.
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Klacht: Geen temperatuur uitlezing

Klacht: Vreemde of onvolledige uitlezingen

Oorzaak Wat te doen
Het temperatuur-
meetcircuit van de 
thermostaat func-
tioneert mogelijk 
niet goed.

Raadpleeg uw installateur.

Oorzaak Wat te doen
De thermostaat 
heeft een 
verkeerd signaal 
ontvangen en 
moet gereset 
worden.

Onderbreek de voeding naar de ther-
mostaat (thermostaat los nemen van 
montageplaat of voeding cv-toestel 
uitschakelen). Plaats de thermostaat 
opnieuw of schakel de voeding van 
het cv-toestel weer in. Controleer de 
opstartcyclus (zie blz. 20). Als het 
probleem niet is opgelost, moet de 
thermostaat worden vervangen of 
heeft het cv-toestel een communica-
tiestoring. Raadpleeg uw installateur.
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ONDERHOUD
Uw Honeywell Round Modulation vergt geen speciaal onder-
houd. Wel verdient het aanbeveling om hem vrij te houden 
van stof en vuil.  Bij het opnieuw schilderen of behangen van 
de muur kan hij het beste tijdelijk worden verwijderd.
De draai-/instelring bij voorkeur eerst van de thermostaat 
afnemen en daarna reinigen met een licht vochtige doek en 
een niet agressief schoonmaakmiddel.



27

GARANTIEBEPALINGEN

Dit Honeywell-product is met veel zorg en met inachtne-
ming van de hoogste kwaliteitseisen vervaardigd.

Honeywell garandeert het functioneren van de Round 
Modulation gedurende een termijn van 24 maanden na 
aankoop. Deze datum moet u kunnen aantonen aan de 
hand van een geldig aankoopbewijs.

De garantie wordt verleend volgens de Algemene 
Verkoopvoorwaarden van Honeywell op fabrieksfouten 
met betrekking tot materiaal, onderdelen en afwerking. 
Fouten die het gevolg zijn van verkeerde toepassingen of 
behandeling vallen niet onder de garantie.

Aanspraken moeten altijd bij uw leverancier van de Round 
Modulation kenbaar worden gemaakt.

Honeywell
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Voor al uw vragen over de Round Modulation kunt u terecht 
bij uw installateur of bij de Honeywell Infolijn, 
telefoon 020-5656392.

U kunt de Honeywell Infolijn ook bereiken via:
Fax : 020-5656390
E-mail : Infolijn@Honeywell.nl

Meer informatie over Honeywell vindt u op de internet-
Infosite : www.honeywell.nl

NL2H-1083NL15 R1201
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 AFMETINGEN  ( in cm )

8.5 > 10 7 > 8.5

L - 20

L - 4

L

H

G1/2"

H - 22

min. 12
M M

BASIC

 LEVERING 
 -  MM en 18/81 beneden 

 -  wandbevestigingsset 

 -  gechromeerde ontluchter en 3 dichte stoppen 

G1/2” 

 KLEUREN 
 Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poeder-

coating met hoge UV-bestendigheid. 

Sani Basic

 Standaard kleuren :

 -  verkeerswit  RAL 9016 (233),  glad 

satijnglanzend uitzicht 

 -  zandstraalgrijs  (001), fine texture metallic 

 Andere kleuren :  zie kleurenkaart .

Sani Bow

 Enkel   verkeerswit  RAL 9016 (233),  glad satijn-

glanzend uitzicht .

 AANSLUITING 

1 8MM

4 5
 Code :

 1ste cijfer = aanvoer

2 de cijfer = retour 

 Standaardaansluiting :

 -  universele onderaan-

sluiting MM, aanvoer 

links of rechts. 

 Aansluiting 18/81 

eveneens mogelijk 
 -  eenpuntsaansluiting: zie hoofdstuk 

“Aansluitsets & Ventielen” - set 81/82. 

 -  eenpijpsaansluiting ook mogelijk met code 

MM en ventielset 41 of 42. 

 Andere aansluitingen (geen meerprijs) :

 Bij opgave van een andere aansluitcode blijft 

aansluiting MM eveneens bestaan.  

 -  bovenaansluiting: code 45 of 54 opgeven. 

Straalpijp wordt meegeleverd, te monteren 

in de retour. Ontluchter te voorzien op de 

centrale verwarmingsleiding. 

 -  elektro-weerstand en mixte: zie “Onderdelen 

& Opties” 

256   |   jaga Eyecatchers
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SANI BASIC & SANI BOW
BASIC BOW

 code  hoogte  lengte  kleur  aansl. 

SBAW . 094 050 . XXX /MM
 kleurcode invullen 

 code  hoogte  lengte  kleur  aansl. 

SBOW . 094 050 . 233 /MM

 Watt  Watt € €  Watt  Watt €

75/65 55/45  st. kleur  andere 75/65 55/45

L H 094 L H 094
 050  427  224  410,60  492,60  050  444  237  438,90 

 060  505  265  432,40  518,90  060  528  283  462,50 

 075  620  326  448,70  538,40  075  656  351  480,20 

L H 132 L H 132
050  605  317  502,80  603,40  050  618  329  538,10 

 060  706  370  528,70  634,40  060  732  391  566,20 

 075  865  455  560,40  672,50  075  911  488  599,60 

L H 170 L H 170
050  775  405  595,60  714,70  050  788  419  636,90 

 060  906  476  625,70  750,80  060  938  500  669,40 

 075  1107  583  671,70  806,20  075  1159  622  718,80 

L H 198 L H 198
050 --- --- --- --- 050 --- --- ---

 060  1081  567  701,90  842,30  060  1122  597  751,50 

 075  1317  694  760,30  912,30  075  1373  738  813,50 

 AANSLUITSETS 
 Aansluitset naar de wand
met een Deco-Pro ventiel 

 Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen 

 set 

48  GEBORSTELD RVS €

CODE.PW3.PS.1...  251,80 

 set 

41  CHROOM €

CODE.PW3.AW.1...  158,10 

CODE.PW3.AC.1...  175,20 

 code klemkoppeling invullen 

 Dunwandig metaal  15/1 115

 Dunwandig metaal  16/1 116

 Dunwandig metaal  18/1 118

 VPE/ALU  16/2 316

 VPE/ALU  18/2 318

TECE-buis 16/2.2 336

 Andere aansluitsets en klemkoppelingen 

 Zie hoofdstuk “Aansluitsets & Ventielen” voor 

alle aansluitmogelijkheden en technische 

informatie. 

L X Y Z

050 25.0 5.2 > 6.4 8.6 > 9.6

060 22.0 5.4 > 6.4 9.3 > 10.3

075 18.5 9.3 > 10.3 10.5 > 11.5

L

H

G1/2"

H - 22

Z

L - X

min. 12

Y

L - 4

M M

BOW

L

094

170

132

198

SANI BOWSANI BASIC

 EN442 afgifte bij 20°C 

45556575 Voor elektro-weerstand

Eco Comfort zie p. 371

jaga Eyecatchers   |   257

ansl. l.

MM
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 Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle 

vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 april 2018.

Vervangt alle bestaande prijslijsten. 



GEBRUIKERSKAART

Over de geïnstalleerde melders
Elke Ei melder met een 230V aansluiting wordt op een Ei Easi-fit sokkelvoet (montageplaat) 
geschoven. Op deze sokkelvoet wordt eenmalig de bedrading voor de 230V aansluiting en 
eventuele doorkoppeling afgewerkt. 

Om een eventueel aanwezige batterij te verwisselen, kunt u de melder eenvoudig zelf van 
de sokkelvoet schuiven. Hoe werkt dit:

 ▲ Op de zijkant van de melder is een uitsparing aanwezig. U steekt een schroevendraaier 
 in deze uitsparing en beweegt vervolgens de schroevendraaier van het plafond af. 
 De melder komt nu los van de sokkelvoet.

 ▲ U monteert de melder eenvoudig opnieuw door de melder op de sokkelvoet te schuiven 
 totdat u een klik hoort. 

Onderhoud van uw rookmelders
Het is van groot belang voor uw veiligheid om rookmelders goed te onderhouden. 
Zonder onderhoud kan een rookmelder, vanwege teveel stof, vals alarm gaan geven. De interne rookkamer waar de detectie plaatsvindt, 
is dan teveel vervuild geraakt. Hoe onderhoudt u uw rookmelder:

 ▲ Minimaal 2x per jaar de melders rondom, langs het gatenpatroon, uitzuigen met een stofzuiger. 
 ▲ Regelmatig de buitenkant van de melders afstoffen of met een vochtige doek schoonmaken.

Tip: zuig uw rookmelder uit bij elke zomer- /wintertijdwisseling!

De Ei rookmelders detecteren ook zelf vervuiling in de interne rookkamer. Een teveel aan vervuiling geeft de melder aan met alleen een 
korte pieptoon om de 40 seconden. U kunt de melder nogmaals uitzuigen. Blijft de melder de pieptoon geven, vervang dan de melder. 
Vervuilde melders vallen niet onder de garantie.        

Batterijen vervangen
De Ei melders type 146 en Ei 144 hebben als back-up voor de 230V spanningsvoorziening een 9V alkaline blokbatterij. 
Deze moet ieder jaar vervangen worden. 

 ▲ De melder geeft aan wanneer de batterij te leeg raakt. U hoort dan alleen van de betreffende melder om de 40 seconden 
 een korte pieptoon. Gelijktijdig met deze pieptoon knippert ook de rode LED eenmalig.

 ▲ Wanneer de rode LED niet gelijktijdig knippert, is er geen batterijprobleem maar een probleem met de interne rookkamer, 
 zie ‘Onderhoud van uw rookmelders’.

De Ei rookmelders type Ei 166, Ei 164 en Ei 2110 zijn voorzien van niet verwisselbare lithium batterijen die 10 jaar meegaan.
Deze melders herkent u aan de ronde sticker op de buitenkant met daarop de vermelding ‘Lithium Cell’. 

Testen melders
Voor uw eigen veiligheid is het van belang dat u regelmatig uw melders test! 

Op elke melder is een Test/Hush knop aanwezig. Wanneer de melders in rust zijn, heeft deze knop de functie van ‘Test’. Door het indruk-
ken van deze testknop gaat de melder in alarm. Wanneer melders onderling bedraad of draadloos gekoppeld zijn, gaan al deze melders in 
alarm. Op elke melder moet continu de groene LED branden, hiermee wordt aangegeven dat er 230V spanning aanwezig is. Controleer de 
zekering/automaat van de betreffende spanningsgroep in de meterkast wanneer de groene LED op de melder(s) niet brandt. 

Melders in alarm
Wanneer uw melders  in alarm gaan, wilt u snel weten wat er aan de hand is en waar het alarm is begonnen. De volgende zaken zijn van 
belang:

 ▲ Alleen op de melder die het alarm begon, is een snel knipperende rode LED te zien. 
 ▲ Met de Test/Hush knop op alleen deze melder kunt u alle alarm voor 10 minuten uitzetten.  
 ▲ Na 10 minuten gaan de melders weer in de stand-by stand of zal het alarm opnieuw afgaan (wanneer nodig).

blokbatterij

lithium batterij

Deze informatie vindt u ook op onze website www.eirookmelders.nl.



GEBRUIKERSKAART

Vervang uw rookmelder(s) na maximaal 10 jaar
Voor uw eigen veiligheid is het noodzakelijk elke melder na maximaal 10 jaar gebruik te vervangen! Op de zijkant van elke Ei melder is een 
sticker aanwezig met daarop het jaar van vervanging. Via een webshop kunt u zelf een nieuwe melder bestellen. 
De aanwezige sokkelvoet hoeft niet vervangen te worden, deze kan zonder problemen hergebruikt worden, waardoor u de nieuwe melder 
eenvoudig zelf kunt plaatsen.

Noteer hier het jaartal wanneer uw melder(s) vervangen moeten worden:  Melder(s) vervangen in: ...........................

Fire / CO Alarm Controller

Ei accessoires
Met de afneembare en draadloze Ei 450 controle-unit kunt 
u o.a. eenvoudig draadloos uw melders testen of lokaliseren 
welke melder in alarm gaat. Ook kunt u, naast rookmelders, 
een draadloze Ei koolmonoxidemelder hierop inleren. Bij alarm 
is duidelijk te zien of het om een CO- of rookalarm gaat. 
De Ei 450 is voorzien van 10-jaars lithium batterijen als voeding.

RF sokkelvoet Ei 168RC
Deze sokkelvoet is nodig om een (bestaande) rookmelder 
draadloos te koppelen met een andere melder of een Ei 450 
controle-unit.

Koolmonoxidemelder type Ei 208W
Deze eenvoudig te plaatsen koolmonoxidemelder heeft 
10-jaars lithium batterijen. Hierbij plaatst u een RF module (type 
Ei 200MRF) voor koppeling met de Ei 450 controle-unit.

Ei 450

Ei 168RC

Ei 208W

Deze informatie vindt u ook op onze website www.eirookmelders.nl.



Gebruiksvoorschrift
en onderhoudsadvies
SOLID10 

Eigenschappen

Een SOLID10 aanrechtblad heeft bijna onbegrensde mogelijkheden door zowel 
hetzeer uitgebreide kleurenassortiment als de verschillende decors. De bladen  
zijn daarbij leverbaar met een bijpassende rugwand waardoor het perfect  
in te passen is bij iedere stijl.  Watervast, niet poreus en dus zeer hygiënisch:  
dat zijn unieke kenmerken van dit blad. De bladen zijn samengesteld uit  
32 mm multiplex en verlijmd met HPL laminaat als toplaag waardoor een  
zeer gesloten en watervast oppervlak wordt verkregen dat voldoet aan de  
kwaliteitseisen van vandaag. De bladen hebben een zeer lange levensduur.

Onderhoudsadvies

Het blad is gemakkelijk schoon te houden: dus hygiënisch en bestand tegen 
huishoudchemicaliën. Behandel uw blad van tijd tot tijd met een onder- 
houdsmiddel. Het oppervlak van het blad is goed schoon te maken met een 
hand-warm sopje met afwasmiddel of allesreiniger. Hardnekkig vuil is  
eventueel te verwijderen bij voorzichtig gebruik van een vloeibaar (geen poeder) 
schuurmiddel en veel water.  Uw blad is in principe chemicaliënbestendig.

Gebruiksvoorschriften

Uw aanrechtblad is een gebruiksvoorwerp. Kleine krasjes zijn nooit helemaal 
te voorkomen. Wij adviseren om altijd een snijplank te gebruiken bij het  
snijden. Uw blad is hittebestendig, maar een pan die zo van de kookplaat op  
het blad wordt geplaatst heeft een te hoge temperatuur. Gebruik daarom  
altijd een onderzetter.

Toch adviseren wij huishoudelijke chemische producten zoals verfverdunner,  
afbijt- en ontstoppingsmiddel, removers, etc. onmiddellijk te verwijderen 
met veel water en afwasmiddel.



Bruynzeel Keukens BV, Industrieterrein ”de Lage Meren” 
Drebbelstraat 7, Postbus 140, 4600 AC Bergen op Zoom  
Tel. (0164) 285000  www.bruynzeelkeukens.nl/zakelijk

 Bruynzeel Keukens staat er voor in onverminderd haar recht om op  
de overmacht een beroep te doen en garandeert dat haar SOLID10  
aanrechtbladen bij normaal gebruik gedurende 10 jaar geen andere 
gebreken zullen vertonen dan uit hoofde van normale slijtage. Van deze 
garantie zijn claims uitgesloten met betrekking tot verwerkte materialen.

 Bruynzeel Keukens staat er voor in en garandeert dat zij gedurende  
10 jaar na levering van haar SOLID10 aanrechtbladen voldoende  
materialen en onderdelen en/of acceptabele alternatieven voorhanden 
zal hebben en houden, teneinde daaruit eventuele klachten te 
honoreren of anderszins reparaties te kunnen (doen) uitvoeren.

 De koper dient, indien hij een klacht wil uiten, dat te doen binnen drie 
weken nadat hij het gebrek heeft ontdekt/heeft kunnen ontdekken. Indien 
de koper zich hieraan niet houdt dan vervalt iedere aansprakelijkheid.

1

2

3

4

5

Indien een klacht terecht is en tijdig wordt geuit, dan zal Bruynzeel  
Keukens gratis tot levering overgaan. Indien dat in redelijkheid niet van 
Bruynzeel keukens kan worden gevergd, dan kan zij volstaan met teruggave 
van de koopprijs.

Behoudens hetgeen in deze garantievoorwaarden is bepaald,  
kan Bruynzeel Keukens niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele  
andere schade, gevolgschade daaronder begrepen. In het kader van de  
werking van de Wet Productenaansprakelijkheid kan Bruynzeel Keukens  
ten aanzien van de door haar als eindproduct verwerkte materialen niet  
als producent worden aangemerkt. Voor het geval Bruynzeel Keukens  
niettemin voor schade aan personen aansprakelijk mocht blijken,  
wordt haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van  
haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Bruynzeel  
garantiebepalingen 
voor SOLID10  
aanrechtbladen
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10 jaar gegarandeerd!



Bruynzeel Keukens garandeert uw keuken tegen materiaal- en constructiefouten. 
Lees dit onderhoudsvoorschrift eerst goed door voordat u de keuken in gebruik neemt.

ONDERHOUD
•  De reiniging van houten-, lak-, folie- en kunststoffronten dienen uitsluitend te gebeuren 
 met de in huishouden  voorhanden zijnde water oplosbare reinigingsmiddelen. 
 Geen agressieve of schurende middelen gebruiken
 •  Voorkom overtollig waterverbruik tijdens het schoonmaken
•  Na het schoonmaken goed droog wrijven; om te voorkomen dat water in hoeken en naden achterblijft
•  Hardnekkige vlekken op kunststof oppervlakken kunt u met een kunststofreiniger schoonmaken
•  Meubelpoets en was zijn niet geschikt
•  Gebruik geen stoomreinigers
•  Laat geen natte of vochtige doekjes of dweilen gedurende lange tijd op de kastbodems of -planken liggen. 
 Voorkom langdurige inwerking van vocht
•  Aanrechtbladen en spoelbakken kunt u op dezelfde  manier schoonmaken, zo nodig met het gebruik 
 van een borsteltje en/of vloeibaar schuurmiddel (geen schuurpoeder). Gebruik geen schurende middelen 
 zoals cleaner, staalwol, pannenspons of scotchbrite
•  Voor het onderhouden en schoonmaken van apparatuur wordt verwezen naar de voorschriften 
 van de apparatenleveranciers

GEBRUIK
•  Zet geen hete pannen op het aanrechtblad, gebruik altijd onderzetters
•  Bij het snijden op het aanrechtblad adviseren wij u altijd een snijplank gebruiken
•  Koffiezetters, waterkokers e.d. nooit direct onder de hangkasten gebruiken
•  Laat een oven niet afkoelen met een geopende deur en laat de deur van een hete oven 
 nooit onnodig lang open staan
•  Laat de kookzone van een gaskookplaat nooit branden  zonder een pan op het vuur
•  Open niet de deur van een in werking zijnde afwasautomaat
•  Open niet de deur van een afwasautomaat die gevuld is met hete vochtige lucht

 Kijk voor een uitgebreid onderhoudsvoorschrift op www.bruynzeelkeukens.nl

De montage kan bemoeilijkt of vertraagd worden als niet aan deze voorwaarden is voldaan.

-1-

Service- en garantievoorschriften

service- en garantie voorschriften

Het nastellen van fronten en laden en beschadigingen ten  
gevolge van een verkeerd gebruik en onderhoud, vallen niet 
onder de garantie. 



   

 
 

Onderhoud kunststof kozijnen en glas: 

Schoonmaken kunststof kozijnen 

Met goed en regelmatig onderhoud verlengt u de levensduur van uw kunststof kozijnen. Dat is geen 

arbeidsintensief proces; het reinigen blijft beperkt tot het sporadisch schoonmaken van de kozijnen. Op deze 

manier houden uw kozijnen hun fraaie uiterlijk en voorkomt u aanslag. 

Gemakkelijk schoonmaken 

Het schoonmaken van kunststof kozijnen is erg eenvoudig. U kunt de kozijnen gewoon wassen met  een 

zachte vochtige spons. Als schoonmaakmiddel kunt u een huishoudelijk middel gebruiken. Dit moet een niet-

schurend middel zijn op waterbasis. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van o.a. ammoniak en 

chloorhoudende producten zoals bleekwater. Aan een eenvoudig sopje heeft u genoeg. 

Speciale aandachtspunten 

Nooit de kozijnen droog reinigen om krassen of schrammen op het oppervlak te voorkomen. Nooit overgaan 

tot het verven van de kozijnen. Nooit de kozijnen reinigen met schuurmiddelen en agressieve stoffen of 

aromatische oplosmiddelen zoals wasbenzine, aceton, terpentine, petroleum, white-spirit e.d. 

Bescherming 

Moeilijk te reinigen kozijnen kunt u behandelen met ‘Deceuninck Clean-Up’ verkrijgbaar bij Ploeg kozijnen. 

Kozijnen zonder speciale afwerking (dus geen decoroc gecoate of met houtnerfstructuur afgewerkte 

kozijnen) kunt u langdurig tegen vuil en stof beschermen door deze te behandelen met ‘Deceuninck Protect’. 

Ook verkrijgbaar bij Ploeg kozijnen. 

LET OP! Kozijnen met houtnerfstructuur afwerking mogen niet gereinigd worden met een stoomreiniger. Het 

gebruik hiervan laat witte vlekken achter die moeilijk te verwijderen zijn. 

Onderhoud kunststof kozijnen 

Kunststof kozijnen zijn niet alleen beter voor uw isolatie en zien er net zo goed uit als houten kozijnen, ze 

vereisen ook nog eens weinig onderhoud. U hebt er bijna geen omkijken naar: kunststof is onderhoudsarm, 

het roest niet en is gemakkelijk schoon te maken. Met de tips van Ploeg heeft u jarenlang plezier van uw 

kozijnen en zien ze er steeds als nieuw uit. 

Scharnieren soepel houden 

De scharnieren van kunststof kozijnen zijn voorzien van lagers. U doet er goed aan deze eens per jaar te 

smeren met wat olie. Dit geldt voor alle draaiende onderdelen van uw kozijnen. Let er wel op dat u deze 

onderdelen alleen invet met zuurvrije olie, zodat de delen zo soepel mogelijk blijven functioneren. Smeren 

met olie voorkomt uiteraard ook ‘gepiep’ dat na jaren van gebruik kan ontstaan. 
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Gebruikershandleiding
Duco ventilatiesystemen

L0001758-D

1A. Werking van het ventilatiesysteem

Een Duco Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem (VNV) is een ventilatiesysteem dat automatisch* zorgt voor een 
gezonde luchtkwaliteit. Door metingen via sensoren wordt er enkel geventileerd wanneer dit nodig is (= vraaggestuurd). Het 
ventilatiesysteem werkt volgens het principe van systeem C, wat wil zeggen dat vervuilde lucht mechanisch wordt afgevoerd 
(via een afvoerventilator) en verse lucht op natuurlijke wijze via ventilatieroosters wordt toegevoerd.
Afhankelijk van de geïnstalleerde componenten zal uw ventilatiesysteem:

→ CO2-gehalte op peil houden
Een te hoge CO2-concentratie is ongezond en resulteert in onder andere concentratieproblemen en gezondheidsklachten 
zoals hoofdpijn en een slechte nachtrust. CO2 stapelt zich vooral op wanneer veel mensen in één ruimte aanwezig zijn. 
Standaard wordt net zolang geventileerd tot het CO2-gehalte (standaard) onder de 800 ppm (parts per million) is gedaald 
en onder dat niveau blijft. Ter vergelijking: het CO2-niveau van de buitenlucht bedraagt tussen de 350 en 450 ppm.

→ Vochtgehalte op peil houden
Een te hoog vochtgehalte kan leiden tot vochtophoping of schimmelvorming en gezondheidsklachten zoals oog-, neus- 
en luchtwegproblemen. Het ventilatiesysteem streeft (standaard) naar een goed vochtgehalte van 60%.

→ Vieze geurtjes afvoeren
Via aanwezigheidsdetectie in bijvoorbeeld het toilet zorgt het ventilatiesysteem voor een frisse geur door de vervuilde 
lucht af te voeren.

Samengevat zorgt uw Duco Ventilatiesysteem voor een gezond én comfortabel binnenklimaat.

* Uitzondering: Duco C System

Duco C System
Alle Duco Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen beschikken over een automatische stand die werkt aan 
de hand van één of meer sensoren. Een Duco C System bevat geen sensoren en dus ook geen automatische stand, 
waardoor het systeem volledig manueel te bedienen is.

1 Inleiding
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1B. Welk systeem heb ik?

De mogelijkheden van uw ventilatiesysteem hangen af van de opbouw van het systeem. Neem contact op met uw Duco-in-
stallateur indien u niet weet over welk ventilatiesysteem u beschikt. Een Duco Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem 
bestaat uit:

• Afvoerventilator 
Deze ventilator voert vervuilde lucht af wanneer nodig. Bv. een DucoBox.

• Luchtkanalennetwerk (geen Duco product) 
Via ventilatiekanalen naar verschillende ruimtes wordt de vervuilde lucht naar de afvoerventilator weggezogen. 
Opmerking: afhankelijk van de configuratie van uw systeem wordt niet elke ruimte rechtstreeks geventileerd. Ruimtes 
waarin geen afvoerkanaal voorzien is worden geventileerd via doorvoer naar andere ruimtes. Dit kan bijvoorbeeld met 
een rooster in de binnendeuren of een luchtspleet eronder.

• Eén of meerdere sensoren* 
CO2- en/of vochtsensoren controleren de luchtkwaliteit en detecteren aanwezigheid. Sensoren kunnen verwerkt zitten in 
een bedieningsschakelaar in de ruimte, of verwerkt in de luchtkanalen.

• Eén of meerdere bedieningsschakelaars 
Voor handmatige bediening van het ventilatiesysteem.

• Toevoerroosters 
Via ventilatieroosters die verwerkt zitten in de ramen, kozijnen, schuifpui of gevel wordt verse lucht aangevoerd. Uw 
ventilatie systeem kan handmatige- en/of Tronic (= elektronisch gestuurde) roosters bevatten. Handmatige roosters die-
nen door de gebruiker geopend en gesloten te worden. Tronic-roosters zijn elektronisch gestuurde roosters en openen 
en sluiten zichzelf automatisch wanneer het systeem dit nodig acht.

* Uitzondering: Duco C System

Handmatige roosters dient u (gedeeltelijk) open te laten staan om de 
automatische werking van het systeem te garanderen.

CENTRALE OF ZONALE AFVOER?
Bij centrale afvoer (= niet-lokale afvoer) wordt globaal, over het ganse systeem geventileerd. Het ventilatiesysteem zal 
dus steeds in alle ruimtes lucht afvoeren, onafhankelijk van waar vervuilde lucht gedetecteerd wordt of in welke ruimte de 
gebruiker het systeem bediend heeft. Het systeem heeft dus maar één zone.

Bij zonale afvoer (= lokale afvoer) voert het systeem enkel vervuilde lucht af in de zone waar dit nodig is. Een bedienings-
schakelaar stuurt dus enkel de zone aan, tenzij de bedieningsschakelaar als ‘master’-bediening is ingesteld (= bediening 
van het ganse syteem). Een zone kan bestaan uit één of meerdere ruimtes (bv. woonkamer + open keuken).

Opmerking: sommige standen (zie verder in deze handleiding) gelden enkel voor de zone waarin de gebruiker zich bevindt. 
Bij systemen met centrale afvoer, die dus maar één zone hebben, gelden deze standen voor het volledige systeem.
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2 Bediening

2A. Standen

Uw ventilatiesysteem bevat vier standen: een automatische stand en drie handmatige standen. In het volgende hoofdstuk 
worden de mogelijkheden beschreven om deze standen te activeren.

AUTO
Automatische stand (= aanbevolen)
Het ventilatiesysteem streeft automatisch naar een goede luchtkwaliteit aan de hand van 
CO2- en/of vochtmetingen. Dit gebeurt op een zo energiezuinig mogelijke manier, door 
enkel vervuilde lucht af te voeren wanneer nodig. Bij zonale ventilatiesystemen gebeurt 
dit ook enkel waar nodig. Zorg dat handmatige ventilatieroosters geopend zijn.

Laagstand
Systeem voert af op 10%* van de maximale capaciteit. 
Tronic-roosters zullen zichzelf sluiten.

Middenstand
Systeem voert af op 50%* van de maximale capaciteit. 
Zorg dat handmatige ventilatieroosters geopend zijn. Tronic-roosters openen zichzelf automatisch tot 50%.

Hoogstand
Systeem voert af op 100%* van de maximale capaciteit. 
Zorg dat handmatige ventilatieroosters geopend zijn. Tronic-roosters openen zichzelf automatisch tot 100%.

*  De vermelde percentages zijn standaard en kunnen afwijken naargelang de instelling van de installatie. 
Het percentage van de middenstand kan variëren per systeem. Het ventilatiesysteem bepaalt automatisch de meest ideale middenstand op basis van het type 
woning en het aantal bewoners dat door door uw installateur werd ingesteld.

Het ventilatiesysteem staat nooit volledig uit, er wordt altijd een minimum hoeveelheid geventileerd. 
Dit om o.a. schimmelvorming in uw woning te voorkomen.

Nachtstand
Indien uw ventilatiesysteem geen CO2-detectie bevat in de slaapkamer(s) – via sensor in een bediening of in het 
afvoerkanaal – is het aangeraden bij het slapengaan permanente middenstand ( ) (= nachtstand) te activeren. 
Bij deze stand zorgt uw systeem ervoor dat de luchtkwaliteit in de slaapkamers goed blijft. Bij het opstaan kan de 
automatische stand opnieuw geactiveerd worden.
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2B. Bediening met Duco Bedieningschakelaar

De bediening van het systeem is afhankelijk van het type bedieningsschakelaar: 
met bekabelde voeding (4 AANRAAKknoppen / LED’s) of met batterij (4 DRUKknoppen + 1 LED).

Afhankelijk van de softwareversie van het systeem en de componenten kunnen sommige van de hierna-
volgende functies niet aanwezig zijn.

BEDIENING MET 
LICHTGEVENDE KNOPPEN

BEDIENING MET 
LED IN HET MIDDEN

Aanraakknop / LED

AUTO

Drukknop

LED
AUTO

Bekabeld gevoed Batterijgevoed
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Tijdelijke handmatige stand
Een tijdelijke stand wordt geactiveerd voor de zone waarin de gebruiker zich bevindt. De tijdelijke stand duurt standaard 
15 minuten* voor zones zonder Tronic-roosters en 8 uur* voor zones met Tronic-roosters . Door 2 of 3 maal te drukken 
wordt deze tijd hiermee vermenigvuldigd. Bv. 3 x drukken op  in een zone zonder Tronic-roosters zal het systeem voor 3 x 
15 = 45 minuten in hoogstand zetten. Daarna gaat het systeem terug in automatische stand.

*  De vermelde tijden zijn standaard en kunnen afwijken naargelang de instelling van de installatie.

Opmerking: Zorg bij midden- en hoogstand dat handmatige ventilatieroosters geopend zijn. Eventuele Tronic-roosters zul-
len zich automatisch openen.

Bij een Duco C System zijn deze standen permanent.
Aangezien een Duco C System niet over een automatische mode beschikt, heeft de ‘AUTO’ knop volgende functie: 
Druk 1, 2 of 3 maal op de knop om het systeem in een tijdelijke hoogstand van respectievelijk 15, 30 of 45 minu-
ten* te zetten. Daarna keert het systeem automatisch terug naar de laatstgekozen stand.

*  Deze tijden zijn standaard en kunnen afwijken naargelang de instelling van de installatie. 
Bij oudere systemen bedragen deze tijden standaard 10, 20 en 30 minuten.

AUTO

1/2/3 x kort

AUTO

Bekabeld gevoed

Druk 1, 2 of 3 maal kort op ,  of  om respectievelijk een tijdelijke laag-, midden- of hoogstand te activeren voor de 
zone waarin de gebruiker zich bevindt. De LED van de gekozen stand zal even fel oplichten ter bevestiging.

AUTO

1/2/3 x kort

AUTO AUTO

Batterijgevoed

Druk 1, 2 of 3 maal kort op ,  of  om respectievelijk een tijdelijke laag-, midden- of hoogstand te activeren voor de 
zone waarin de gebruiker zich bevindt. De LED zal 1 seconde groen oplichten ter bevestiging.

Afhankelijk van de softwareversies in het systeem is het mogelijk dat de functie voor 2 en 3 maal 
drukken niet ondersteund wordt.
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Permanente handmatige stand
Een permanente stand wordt geactiveerd voor de zone waarin de gebruiker zich bevindt. Deze stand blijft actief tot de ge-
bruiker deze weer deactiveert.

Opmerking: bij een niet-zonaal systeem geldt de permanente stand voor het volledige systeem.

Afhankelijk van de software versie van uw bedieningsschakelaar, kan permanente stand niet aanwezig 
zijn. In dat geval wordt bij bovenstaande acties afwezigheidsstand geactiveerd voor stand , en tijdelijke 
stand voor stand  en .

AUTO

± 5 sec

tot
AUTO AUTO

Bekabeld gevoed

Door lang te drukken op ,  of  tot de 4 LED’s even oplichten, wordt de respectievelijke stand permanent geactiveerd 
voor de zone waarin de gebruiker zich bevindt. De gekozen stand zal magenta oplichten zo lang de permanente stand 
geactiveerd is. Tik op een (willekeurige) knop om permanente stand te deactiveren.

AUTO

± 5 sec

tot
AUTO AUTO

Batterijgevoed

Door lang te drukken op ,  of  tot de groene LED 5 seconden oplicht, wordt de respectievelijke stand permanent 
geactiveerd voor de zone waarin de gebruiker zich bevindt. De batterijgevoede bediening geeft geen indicatie dat een 
permanente stand geactiveerd is. Tik op een (willekeurige) knop om permanente stand te deactiveren.
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Afwezigheidsstand
Afwezigheidsstand zet het volledige systeem op de meest energiezuinige stand. Deze stand is geschikt wanneer u bijvoor-
beeld op vakantie bent. De afwezigheidsstand blijft actief tot de gebruiker deze stand deactiveert.

Opmerking: bij een niet-zonaal systeem is deze stand gelijk aan permanente laagstand.

AUTO

± 5 sec

tot
AUTO AUTO AUTO

± 5 sec

tot
AUTO AUTO

Bekabeld gevoed

Druk lang op  tot de 4 LED’s even oplichten om permanente laagstand te activeren. De laagstand licht magenta op. 
Druk daarna nogmaals lang op  tot de 4 LED’s even oplichten om afwezigheidsstand te activeren. De laagstand licht 
cyaan op. Tik op een (willekeurige) knop om afwezigheidsstand te deactiveren.

AUTO

± 5 sec

tot
AUTO AUTO

± 5 sec

tot
AUTO AUTO

Batterijgevoed

Druk lang op  tot de LED 5 seconden groen oplicht ter bevestiging. Druk daarna nogmaals lang op  tot de LED 5 
seconden groen oplicht ter bevestiging. De afwezigheidsstand is nu geactiveerd. Druk op een (willekeurige) knop om 
afwezigheidsstand te deactiveren.
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2C. Alternatieve bedieningsmethodes

3-standenschakelaar
Indien uw ventilatiesysteem naast één of meerdere Duco bedieningsschakelaars ook voorzien is van een 3-standenschake-
laar (via Perilex) is de laatste handeling op eender welke bediening steeds leidend. De ventilatiestand op de 3-standenscha-
kelaar kan dus overruled worden door een andere bedieningsschakelaar, zodat een foute ventilatiestand zichtbaar is op de
3-standenschakelaar. De Duco bedieningsschakelaar (met bekabelde voeding) geeft steeds de correcte ventilatiestand aan.

hoogstand

middenstand

laagstand

Gebouwbeheersysteem / domotica / ...
Het is mogelijk dat uw ventilatiesysteem gekoppeld is aan een extern systeem. Raadpleeg uw installateur indien het ventila-
tiesysteem via deze methode bediend moet worden.



3 LED indicaties
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3A. Betekenis LED kleuren

De LED’s op een bedieningsschakelaar met bekabelde voeding geven de actieve stand of status van het systeem aan. Bij een 
batterijgevoede bediening wordt geen status weergegeven.

  Tijdelijke handmatige stand

  Permanente handmatige stand

Afwezigheidsstand

AUTO Automatische stand

AUTO Voorverwarming bezig in ClimaTop 60-rooster

AUTO
Wachten aub, initialisatie bezig (na heropstart systeem)

Knipperende LED(s) Er is een probleem met het componentennetwerk. 
Contacteer uw installateur.

3B. LED-indicaties aan/uit zetten

Een bediening met bekabelde voeding geeft steeds de actieve stand weer door de LED van deze stand op te lichten. Indien u 
dit storend vindt, bijvoorbeeld in een donkere slaapkamer, kan u de LED-indicatie op de bedieningsschakelaar uitschakelen. 
Op een batterijgevoede bediening blijven LED’s sowieso niet branden, en is dit dus niet van toepassing.

AUTO

± 5 sec

tot
AUTO AUTO

Bekabeld gevoed

Druk lang op ‘AUTO’ tot de 4 LED’s kort oplichten ter bevestiging om de LED-indicaties AAN of UIT te zetten.



4 Onderhoud
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4A. Algemeen

Een ventilatiesysteem moet onderhouden worden om goed te blijven functioneren. Raadpleeg het document 
Onderhoudsinstructies Duco Ventilatiesystemen (L8000011) op www.duco.eu voor uitgebreide instructies.

4B. Batterijgevoede bediening

De batterij van een batterijgevoede bediening gaat 3 à 5 jaar mee bij normaal gebruik. Type batterij: CR2430 3v.
Schroef de bediening uit de muur en draai het deksel achteraan de bediening open om de batterij te vervangen.
Zie ook de video’s op duco.tv.

CR2430 3v

http://duco.tv
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5 FAQ

Hoe zet ik het ventilatiesysteem helemaal uit?
Het systeem kan niet volledig uitgezet worden, dit om o.a. schimmelvorming in uw huis te voorkomen. Het systeem kan  wel 
op permanente laagstand of afwezigheidsstand gezet worden voor de meest energiezuinige stand.

Ik hoor het ventilatiesysteem niet, werkt het wel?
Duco’s ventilatiesystemen zijn fluisterstil. U kan controleren of het systeem werkt door het systeem (tijdelijk) op hoogstand 
te zetten en te voelen aan een ventiel.

Wat gebeurt er bij elektriciteitsuitval?
U hoeft niets te doen, het systeem zal automatisch herstarten en correct functioneren. Tijdens deze heropstart zullen de 
LEDs op bedieningen met lichtgevende knoppen tijdelijk geel branden. Dit kan enkele minuten duren.

Hoeveel bedraagt het energieverbruik van mijn ventilatiesysteem?
Het energieverbruik van de ventilator is afhankelijk van het aantal lokalen waar er geventileerd wordt. Door de toepassing 
van drukgestuurde ventilatoren is het energieverbruik minimaal.

Moet ik het systeem onderhouden?
Ja, contacteer uw installateur voor een jaarlijks onderhoud.

Er knippert een LED op de bediening
Er is een probleem met het netwerk, raadpleeg uw installateur voor een oplossing.

Kan ik de LED’s op de bediening uitzetten?
Ja, druk lang op ‘AUTO’ om de LED’s aan en uit te zetten.

Het systeem maakt veel lawaai. Wat is er aan de hand?
Is het lawaai opeens gekomen, dan is het mogelijk dat het ventilatiesysteem aan het herstarten is, bijvoorbeeld na een 
elektriciteitsuitval. De LEDs op eventuele bedieningen met lichtgevende knoppen zullen in dat geval tijdelijk geel branden. 
Na enkele minuten, wanneer de LEDs terug de normale stand aangeven, zal de afvoerventilator aftoeren en het systeem 
opnieuw stiller werken.
Als het systeem geleidelijk aan meer lawaai begint te maken is het mogelijk dat de afvoerventilator meer weerstand onder-
vindt, bijvoorbeeld door vervuilde ventielen. Controleer de afvoerventielen in elke ruimte en reinig waar nodig. Contacteer 
uw installateur indien het probleem blijft aanhouden.



SOLAX REGISTRATIE
SOLAX-PORTAL.COM
Dit document beschrijft het proces om uw SolaX omvormer te registreren op solax-portal.com. 

A.  VOORBEREIDING

1. Zorg er voor dat u de Wifi heeft ingesteld op uw omvormer.  
De werkwijze hiervoor kunt u terugvinden in de handleiding: SolaX Wifi Instellen.

T:  +31 (0) 852737932   |   E:  service.eu@solaxpower.com 

Solarclarity BV | Hogeweyselaan 145 | 1382 JK Weesp | 0031 (0)294 745 700 | rma@solarclarity.nl

B.  GEBRUIKERSREGISTRATIE

1. a.   Open uw browser (Chrome / FireFox) 
b.   Ga naar: www.solax-portal.com 
c.   Klik op:  ‘SIGN UP’  

2. Vul alle gevraagde informatie in en klik op:  ‘SUBMIT’ 

C.  GEBRUIKERS LOGIN

1. a.   Open uw browser (Chrome / FireFox) 
b.   Ga naar: www.solax-portal.com 
c.   Klik op:  ‘LOGIN’  

2. Vul uw  ‘gebruikersnaam’  & ‘ wachtwoord’  in.  

3. Nadat u succesvol ingelogd bent dient u een nieuwe site (‘NEW SITE’) aan te maken.  
De parameters met een sterretje (*) zijn verplicht.

https://solarclarity.nl/wp-content/uploads/2017/12/Handleiding-Wifi-instellen.pdf


D.  EDIT SITE

E.  GEBRUIKERSINFORMATIE INSTELLEN

Solarclarity BV | Hogeweyselaan 145 | 1382 JK Weesp | 0031 (0)294 745 700 | sales@solarclarity.

1. Kies onder ‘MY SITES’ de ‘site’ die u wilt bewerken. 
Klik op: ‘EDIT’  

2. Vul de naam, locatie, systeemgrootte & tijdzone in. 

3. Nieuwe site toevoegen? 
a.   Klik op:  ‘NEW SITE’. 
b.   Vul serienummer (SN) van de Wifi / LAN stick in. 

4. Voeg een tweede omvormer toe. 
a.   Klik op: ‘INVERTER’  
b.   Klik op: ‘ADD A NEW INVERTER’  
c.   Kies Site 
d.  Vul Serienummer (SN) van de Wifi/LAN stick in.

 

1. Om uw persoonlijke gebruikersinformatie in te stellen klikt u in de menubalk op:  
‘SETTINGS’ .  
 
Nadat u alle gevraagde informatie heeft ingevuld is uw registratie voltooid.  
 

GEFELICITEERD.
UW SOLAX REGISTRATIE IS VOLTOOID! 



SOLAX WIFI
INSTELLEN.
Dit document beschrijft het proces om WiFi in te stellen op uw SolaX omvormer via uw  
computer of uw smartphone. 

A.  VOORBEREIDING

1. Neem een laptop of smartphone met een draadloze internet verbinding.  Zorg ervoor dat 
de WiFi-functie is ingeschakeld. 
 
WiFi instellen Windows:    Wifi Instellen Mac: 
Instellingen / Netwerk > Internet > WiFi  Apple menu > systeemvoorkeuren > netwerk > WiFi 

2. Zorg er voor dat uw router een sterke signaalsterkte heeft. Voor de internetsnelheid is het 
erg belangrijk wat de plek is waar uw router staat/hangt. 

B.   WIFI INSTELLEN

T:  +31 (0) 852737932   |   E:  service.eu@solaxpower.com 

Solarclarity BV | Hogeweyselaan 145 | 1382 JK Weesp | 0031 (0)294 745 700 | rma@solarclarity.nl

1. a.   Open de draadloze netwerkverbinding 
b.   Vernieuw de netwerklijst, kies het WiFi SSID van  
       de omvormer: Solax_XXXXXXXX 
 

2. a.   Open uw browser (Chrome / FireFox) 
b.   Vul in de adresbalk het volgende in: http://11.11.11.1 
 

3. In de pop-up kunt u de volgende gegevens invullen 
Gebruikersnaam: admin.  
Wachtwoord: admin 
 
Klik op ‘Inloggen’. 



C.  NETWERK PARAMETERS INSTELLEN

D.  CONNECTIESTATUS CONTROLEREN

Solarclarity BV | Hogeweyselaan 145 | 1382 JK Weesp | 0031 (0)294 745 700 | sales@solarclarity.nl

1. Maak connectie met uw router door te klikken op:   
‘FIND AP’  

2. Vul bij ‘Key’ het wachtwoord in van uw router  
(= uw WiFi wachtwoord) 

3. Klik: ‘Save & Reboot’ 
 
 

LET OP:
Nadat u op  ‘Scan Page’  heeft geklikt zal er een scherm  
openen, zoals hiernaast weergegeven.  

Dit scherm zoekt naar de signaalsterkte van uw Router.

100%   = zeer goede signaalsterkte 
 0%        = geen signaalsterkte

1. Alle instellingen zijn correct uitgevoerd wanneer u het scherm ziet zoals hieronder  
weergegeven. 
 
 
 
 
 
 

2. a.   Vul wederom het volgende IP adres in: 11.11.11.1  
b.   Klik op:  “IP Address”. 
c.   Indien de omvormer verbonden is met het thuisnetwerk dan is de verbinding succesvol.   

3. Uw installatie is voltooid. U kunt weer verbinding maken met uw thuisnetwerk. 
 

        GA VERDER MET DE HANDLEIDING: SOLAX REGISTRATIE  
OM UW OMVORMER TE REGISTREREN. 

https://solarclarity.nl/wp-content/uploads/2017/12/Handleiding-SolaX-Registratie.pdf

	Invoegen vanuit: "Gebruikershandleiding-Thermostaat-Honeywell Round Modulation.pdf"
	UITLEESVENSTER EN BEDIENINGSORGANEN
	ROUND MODULATION
	KENMERKEN
	TECHNISCHE GEGEVENS
	MONTAGE
	UW THERMOSTAAT BEDIENEN
	STORINGSWIJZER
	ONDERHOUD
	GARANTIEBEPALINGEN


