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     Aan de eigenaren van de 3 woningen  

in Den Haag van het project Karmoy.  
 
 
 
     Bergschenhoek, juni 2016 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Nu u eigenaar bent van een nieuw woning, is het voor u van belang kennis te nemen van een 
aantal zaken met betrekking tot het in goede staat houden van uw woning. 
 
Bij de aankoop van uw woning heeft u van het Woningborg, “G.I.W.”een garantiecertificaat en een 
boekje ontvangen van de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2010. 
Hierin zijn een aantal belangrijke gegevens verzameld, die u zeker van pas komen bij het in 
gebruik nemen en het onderhouden van de woning, alsmede bij het gebruik van de verschillende 
installaties. 
 
Als aanvulling geven wij u nog de algemene projectgegevens, leveranciers- en toegepaste 
materialen, kleuren en onderhoudsadviezen e.d. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en verblijven, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Aannemersbedrijf Batenburg B.V.  
 

 
 
 



Leeuwenhoekweg 22 
Postbus 103 
2660 AC Bergschenhoek 
Telefoon 010 – 5243311 
Telefax  010 – 5212702 

Rabobank Bergschenhoek 
Rekeningnr.: 10.66.00.036 

     K.v.K. nr.: 24131898 
 

 
Verzoek tot herstel aan Aannemersbedrijf Batenburg B.V. 

 

Ondergetekende (garantiegerechtigde), 

Naam: 

Adres: 

Postcode:    Plaats: 

Telefoon privé:    Telefoon zakelijk: 

E-mail adres: 

Betreft de eengezinswoning/ het privégedeelte/ de gemeenschappelijke gedeelten.                   (doorhalen 

wat niet van toepassing is) 

Adres: 

Postcode:      Plaats: 

GIW Certificaatnummer:    Datum van oplevering: 

 

Verzoekt: Aannemersbedrijf Batenburg B.V.                                                                                                    

Adres: Leeuwenhoekweg 22/Postbus 103          

Postcode:  2661 CZ/2660 AC                                                                                                                              

Plaats:   Bergschenhoek 

Onderstaande gebreken/schade te herstellen op grond van de toepasselijke GIW-garantie- en waarborg 

regeling: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Plaats en Datum:   Handtekening: 

 

Dit formulier opsturen naar Batenburg B.V.(nazorg@batenburgbv.nl)                            



ALGEMENE PROJECTGEGEVENS KARMOY 
 
 
Ontwikkelaar    Bouwfonds Property Development 
     Poortweg 2 
     2612 PA Delft 
     Postbus 75 
     2600 AB  Delft 
     tel: 015 – 268 08 08 
      
 
Uitvoerend bouwbedrijf   Aannemersbedrijf Batenburg B.V. 
     Leeuwenhoekweg 22 
     Postbus 103 
     2660 AC  Bergschenhoek 
     tel.: 010 – 524 33 11 
 
     Nazorg/Service: 
     Mw. A. Breugem  010 - 524 33 11 
     Email : nazorg@batenburgbv.nl 
     Zie bijgevoegd formulier. 
 
 
Architect     INBO  
     Geeresteinselaan 57 
     3930 EB Woudenberg 
 
Tekenwerk architect   DuoPlan Projektrealisatie 
     Meridiaan 23  
     2801 DA Gouda 
 
Constructeur    Constructie-Adviesbureau S3 BV 
     Overschieseweg 34E 
     3044 EE  Rotterdam 
      
      
Verwarming en    Spindler Installatietechniek B.V. 
mechanische ventilatie   Overschiese Kleiweg 780  
     3043 LH Rotterdam 
     tel.: 010 – 467 55 55 
 
 
Elektrische installatie   Spindler Installatietechniek B.V. 
mechanische ventilatie   Overschiese Kleiweg 780  
     3043 LH Rotterdam 
     tel.: 010 – 467 55 55 
 
 
Loodgieterswerk    Spindler Installatietechniek B.V. 
mechanische ventilatie   Overschiese Kleiweg 780  
     3043 LH Rotterdam 
     tel.: 010 – 467 55 55 
 
 
 



Schilderwerken    Schildersbedrijf Groenenboom  
     Schuttevaerweg 43 
     Postbus 11355 
     3004 EJ  Rotterdam 
 
 
Tegelwerk    Tegel idee b.v. 
     Kelvinring 22 
     2952 BG  Alblasserdam 
     078-6913948 
 
 
Gas en elektra    Stedin Netbeheer B.V.    
     Postbus 49      
     3000 AA  Rotterdam 
     storingsnummer: 0800-9009 
 
 
Water     Evides Waterbedrijf 
     Postbus 44135      
     3006 HC Rotterdam     
     storingsnummer: 0900 – 0787 
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toegepaste materialen en fabrikant/leveranciers 
 
 
Grondwerk, bestrating en beplanting 
M.C. van der Spek en Zn. 
Herenweg 56 
2751 DB  Moerkapelle 
 
 
Begane grondvloer 
Prefab Beton Veghel b.v.    Ribcassettevloer  
Kennedylaan 18 
5466 AA  Veghel  
 
 
Verdiepingsvloeren 
Prefab Beton Veghel B.V.    Breedplaatvloeren. 
Postbus 296 
5460 AG Veghel   
 
 
Gevelstenen 
BMN Delft       
Rotterdamseweg 276   
2628 AT   Delft 
 
 
Kunststof buitengevelkozijnen, houten deuren en buitenbeglazing 
Kumij B.V. 
Gotenburgweg 21     
9700 AS  Groningen   
 
 
Binnenbeglazing  
Van Veen Glas    
Trasmolenlaan 10         
3447 GZ  Woerden 
 
 
HSB gevel elementen 
Timmerfabriek Jongbloed Winschoten b.v. 
Postbus 1028 
9670 EA   Winschoten 
 
 
Dakbedekking 
Kleiva B.V. 
Nessenweg 5 
2995 AD Heerjansdam 
 
 
Kapconstructie 
Directie levering Bouwfonds 
 
 



Binnenwanden 
Eurogips b.v. 
Oostpolderweg 3 
2841 DA   Moordrecht 
 
 
Binnendeurkozijnen + deuren 
Berkvens B.V.     
Postbus 2      
5710 AA Someren    
 
 
Hang- en Sluitwerk 
Kumij B.V. 
Gotenburgweg 21     
9700 AS  Groningen  
 
 
Houten Trappen 
Trappenfabriek Vermeulen B.V. 
Lokkerdreef 14 
4879 ND Etten-Leur 
 
 
Spuitpleister 
Levering en aangebracht door:     
Eurogips b.v.     plafond en boven het tegelwerk. 
Oostpolderweg 3 
2841 DA   Moordrecht 
 
 
Tegelwerk 
Tegel idee b.v. 
Kelvinring 22 
2952 BG  Alblasserdam 
Tel: 078-6913948 
 
 
Sanitair 
Van Munster en Zonen b.v. 
Groningerweg 1 
2803 PV  Gouda 
tel: 0182-555 999 
 
 
Hekwerken 
BLC de Kruijf B.V. 
Delftweg 106D 
3043 NA Rotterdam 
 
 



Kleurenschema 
Omschrijving   Materiaal  Kleur 
 
Exterieur 
Kozijnen/deuren/toebehoren. 
Kunststof kozijnen  kunststof  zuiver wit, RAL 9010 
Voordeur   hout   zuiver wit, RAL 9010 
Dorpel voordeur   kunststof   antraciet 
Bergingsdeuren      zuiver wit, RAL 9010 
Draaiende delen   kunststof  zuiver wit, RAL 9010 
Terrasdeuren   kunststof  zuiver wit, RAL 9010 
Dorpel  terrasdeuren  kunststof  antraciet 
Houten gevelbekleding  
Bouwnummer 130 en bergingen vezelcement  Eternit, Siding Cedral,  
       Roomwit S07. 
Bouwnummer 132  vezelcement  Eternit, Siding Cedral, Blauw. 
       Sikkens 8.22.29 
Bouwnummer 133  vezelcement  Eternit, Siding Central,  
       Donkerrood S33. 
Raamdorpels onder kozijnen aluminium  zuiver wit, RAL 9010 
Ventilatierooster  verdekt   gemoffeld aluminium zuiver wit, RAL 9010 
Ventilatierooster op glas  gemoffeld aluminium zuiver wit, RAL 9010 
 
Gevels 
Schoon metselwerk gevel     handvorm baksteen Kooy 292.M 
Bnr. 130/132/133 –bergingen    bruinrood genuanceerd 
tuinmuren      
schoonmetselwerk gevels  handvorm baksteen Kooy 293.M 
Bnr. 131/134      lichtbruin genuanceerd 
Voegwerk      donkergrijs. 
 
Stalen lateien   thermisch verzinkt Antracietgrijs, RAL 7016 
 
Dak 
Dakoverstekken en goten  getim. zinken bakgoot zuiver wit, RAL 9010 
Hemelwaterafvoeren  pvc   grijs 
Dakbedekking   dakpannen keramische platte pan donker vol engobe 
       Monier Tuile Plat 
Daktrim platte dak  gemoffeld aluminium zuiver wit, RAL 9010 

 
Overige 
Frans balkon   verzinkt en gepoederc zuiver wit, RAL 9010 

 
Interieur 
Vensterbanken   natuursteen  Blauw grijs, hardsteen 
Binnentrap   vurenhout, geschilderd zuiver wit, RAL 9010 
Binnendeurkozijn   staal   zuiver wit, RAL 9010 
Binnendeur   opdekdeur  zuiver wit, RAL 9010 



Onderhoudsadviezen 
 
Hemelwaterafvoer 
 
Eventuele dakgoten en platte daken tenminste eenmaal per jaar schoonvegen zodat mogelijke 
verstoppingen (bijvoorbeeld door herfstbladeren)  kunnen worden voorkomen. 
 
Platte daken 
 
De waterdichte laag op de platte daken , bestaat uit een bitumineuze bedekking. Wij adviseren U 
om hierop geen ladder of dergelijke voorwerpen te plaatsen en het belopen van deze bedekking tot 
het minimum te beperken. Hierdoor kunt U lekkages, door mechanische 
beschadiging voorkomen. 
 
Overwitten spuitpleister 
 
De plafonds en wandgedeelten boven tegelwerk in uw woning zijn afgewerkt met spuitpleister. U 
kunt vlekken op spuitpleister verwijderen d.m.v. een zacht borsteltje met vloeibare zeepoplossing. 
Het borsteltje liefst in draaiende beweging; uitvoerig lang borstelen 
in elk geval vermijden. Vervolgens met een goed uitgeknepen spons nawrijven. Verder geven wij U 
onderstaand advies voor het eventueel oversauzen van de spuitpleister: 
 
a. ondergrond stofvrij maken met een zachte borstel; 
 
b. Latex muurverf d.m.v. blokkwast of rol aanbrengen, zonodig 
 in twee lagen. Altijd werken van het licht af. Gereedschap 
 direct na gebruik goed met water reinigen. 
 
c. de ontmoeting plafond en tussenmuren is van 2 van elkaar 
 verschillende materialen, t.w. beton en daartegen Gibo (gips) 
 hier kan een krimpnaad ontstaan, ook mede doordat de betonvloer 
 iets nazakt. Behandeling zoals b. 
 
Door regelmatig goed ventileren kunt U de noodzaak van overschilderen lang uitstellen. 
 
Maatregelen bij strenge vorst 
 
Indien strenge vorst wordt verwacht, is het raadzaam de kamerthermostaat 's nachts niet te laag in 
te stellen met het oog op bevriezingsgevaar van waterleidingen enz. Bij temperaturen onder of 
nabij nul graden is het wenselijk de toegangsdeuren van onverwarmde ruimten, waar zich 
leidingen bevinden, open te houden. Tevens dient U bij deze temperaturen uw eventuele 
buitenkraan af te sluiten en de leiding te laten leeglopen. 
 
Open stootvoegen 
In de gevel zijn op diversen plaatsen open stootvoegen gehouden. 
Deze open voegen bevorderen een noodzakelijke ventilatie in de 
spouw en dienen daarom dan ook altijd open te blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wat U moet weten over isolerend dubbel glas 
 
Barometrische invloeden 
 
De dubbele beglazingseenheden worden hermetisch gesloten onder de op dat moment heersende 
weersomstandigheden, zoals een hoog of laag drukgebied. Hierna zijn de eenheden onderhevig 
aan alle mogelijke omstandigheden zoals wisselende barometrische druk, temperatuur e.d. 
 
In verband hiermede en ten gevolge van een kleine fabricagetolerantie op de spouwbreedte kan 
een geringe variatie in de afstand tussen de beide ruiten optreden. Optisch is dit soms 
waarneembaar door enige vervorming van in de ruit weerspiegelende beelden of het dubbel 
waarnemen van b.v. autolampen. 
 
Wanneer glasruiten precies evenwijdig staan en even dik zijn, kunnen soms olieachtige vlekken 
optreden. Deze vlekken zijn niet alarmerend en zijn beslist geen fouten noch het gevolg van vettige 
aanslag. 
 
Condensvorming aan kamerzijde 
 
Wij constateren regelmatig dat bij gebruikers van isolerend dubbel glas ongenoegen ontstaat door 
het incidenteel optreden van condens op dit glas, iets dat volgens hen niet mag voorkomen. 
 
Condensvorming (het zogenaamde "beslaan") aan de kamerzijde van het dubbel glas komt niet 
vaak voor, maar is beslist niet uitgesloten. Dit hangt n.l. af van: 
 
a. temperatuur in en buiten de woning; 
 
b. de relatieve vochtigheid in de woning. 
 
Het condensverschijnsel is alleen te voorkomen door de vochtigheid in de woning omlaag te 
brengen door middel van ventileren. 
 
Onderhoud 
 
De afdichting van elke beglazing, d.m.v. welke kitsoort ook, vraagt onderhoud. De reden is dat 
deze veroudert en krimpt. Hierdoor zou water in de sponning kunnen dringen, waardoor ernstige 
schade aan zowel kozijn als beglazing kan ontstaan. Deze schade valt buiten de 
garantie. Het verdient dus aanbeveling ook dit belangrijke aspect van glas goede aandacht te 
geven en regelmatig onderhoud te plegen zoals bijvoorbeeld: 
 
a. Bij krimp en uitzakken van de afdichting 
 
de top van de afdichting onder een hoek van 45 graden met een scherp mes doorsnijden en van 
het glas afsteken en verwijderen. Ter plaatse het glas zuiver schoon en vetvrij maken met 
trichlooretheen (tri). De aldus gevormde groef vullen en afwerken met een elastische thiokolkit. Na 
enkele weken de herstelde afdichting behandelen met verf of beits. 
 
b. Het vrijstaan van de sponning in het glas 
 
De glaslatten uitnemen en ter plaatse de bestaande afdichting verwijderen. Het glas, de 
sponningkanten en de glaslatten goed schoonmaken en ontvetten. De glaslatten herplaatsen, 
zodanig dat deze 3 mm. vrij van de beplating komen en blijven door het aanbrengen van neopreen 
afstandblokjes. Aan de andere zijde van het glas de afdichting onder een hoek van 45 graden met 
een scherp mes doorsnijden en verder behandelen als onder a. vermeld. 



 
c. Bij het vervangen van gescheurde of kromgetrokken glaslatten 
 
Kunt u, na het vooraf gereed gemaakt en geconserveerd zijn van de nieuwe glaslatten, handelen 
zoals onder a. respectievelijk b. is aangegeven. 
 
Opmerking 
 
Het gebruik van siliconenkit is sterk af te raden, omdat deze kit niet overschilderbaar is. Waar 
siliconenkit gebruikt is, bestaat de kans op besmetting van aanliggend houtwerk, zodanig dat 
ondermeer slechte hechting van verfproducten kan optreden. 
 
Wenken bij gebruik van energie 
 
De luxe van het onverstandig omspringen met energie kunnen we ons niet meer permitteren. 
Energie kost tegenwoordig veel geld en zal in de toekomst nog meer gaan kosten. Hierna worden 
een aantal suggesties gegeven, hoe op energiegebruik in het huishouden kan worden bespaard. 
Verwarming, warmwater en koken zijn de grootste slokkoppen. De tips die hierop betrekking 
hebben komen daardoor het eerst aan de beurt. 
 
A. Verwarming/ventilatie van de woning 
       
1. Houdt uw energieverbruik in de gaten door regelmatig, bv maandelijks de meterstanden op 

te nemen. Een handig hulpmiddel daarbij is de energieverbruikerskaart. Ook de jaarlijkse 
afrekeningen van energiebedrijven kunnen hierop ingevuld worden. 

 
2. Zet ’s nachts de thermostaat 4 graden lager. Niet meer, anders duurt het opwarmen van de 

woning de volgende dag te lang en vraagt veel energie. Verlaag de thermostaat ongeveer 
een uur voordat u gaat slapen. 

 
3. Zet de thermostaat lager bij langdurige afwezigheid. 
 
4. Ongebruikte kamers matig verwarmen en de deuren van deze kamers gesloten houden. 

Denk wel aan bevriezingsgevaar. Houdt er rekening mee, dat de temperaturen die voor 
verschillende vertrekken gegarandeerd worden onder extreme weersomstandigheden (zie 
voor definitie hiervan de uitgave “een huis met zekerheid”) alleen gehaald zullen worden bij 
gelijktijdige verwarming van alle vertrekken. 

 
5. De deur tussen de woonkamer en hal zoveel mogelijk gesloten houden. Er ontsnapt anders 

veel warme lucht naar de bovenverdieping, waar die warmte doorgaans niet nodig is, en er 
komt koude lucht in de woonkamer. De thermostaat blijft er dan voor zorgen dat de 
temperatuur in de woonkamer op de ingestelde waarde blijft. 

 
6. Veel warmte gaat verloren door de ruiten, ook door dubbelglas. Sluit daarom ’s avonds en ’s 

nachts de gordijnen of binnenzonwering (aluminium lamellen zonwering met de holle zijde 
naar binnen gekeerd). Korte gordijnen, tot op de vensterbank, besparen meer dan lange 
gordijnen. Ook isolerende rolluiken zijn een uitstekend middel om ’s avonds en ’s nachts het 
warmteverlies te beperken. 

7. Profiteer van de gratis zonnewarmte door niet de gordijnen te sluiten of het zonnescherm 
omlaag te doen als de zon schijnt tijdens het stookseizoen. 

 
8. Ventileer niet meer dan nodig is; bij het luchten van de kamers is het al voldoende het raam 

korte tijd (ong. 10 min.) open te laten staan. Draai hierbij de radiatoren dicht. 
 
Pas op: ventilatie is wel noodzakelijk door de behoefte aan frisse lucht.  



 
 
9. Gebruik de hoogste stand van het basisventilatiesysteem alleen als dit noodzakelijk is voor 

bv. de afvoer van luchtjes. Daarna het ventilatiesysteem in de laagste stand laten staan. 
       
      Probeer een graad lager te stoken. 
 
C. Elektriciteitsverbruik 
 
1. Laat u informeren over het energieverbruik van huishoudelijke apparaten die u overweegt aan 

te schaffen. Een energiewijzer of label zit al op diverse apparaten. 
 
2. Doe de koelkast goed dicht en open hem zo kort mogelijk. Zet de koelkast niet in de zon, dit 

geldt ook voor diepvriezers. Warme maaltijden eerst afkoelen voor u ze in de koelkast zet. Haal 
regelmatig de ijslaag weg d.m.v. ontdooien. 

 
3. Doe de verlichting uit in die vertrekken waar niemand is. TL-lampen verbruiken minder energie 

bij dezelfde lichtopbrengst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Er kunnen maxi-
maal 20 zenders 
worden aange-
meld. De laatst 
gebruikte zender 
is dominant.
Voor het afmelden geldt 
dezelfde handeling, behalve 
dat er 4 knoppen moeten worden 
ingedrukt in plaats van 2. Hierdoor 
worden alle RF-C bedieningschakelaars 
afgemeld!
Bediening
Indien een bedieningsschakelaar is aan-
gemeld kan er voor gekozen worden om 
handmatig te ventileren in:

Met de ‘timer’ kan er tijdelijk ge-
kozen worden voor ‘Hoogstand’. Door 
meerdere keren na elkaar op de timer 
te drukken kan de timertijd worden ver-
lengd (+10 minuten) tot maximaal 30 
minuten. Na het verlopen van de timer 
komt de bedieningsschakelaar terug 
naar de vorige stand.
Batterij
Doordat de RF-C schakelaar geen 
standaanduiding heeft in de vorm van 
bijvoorbeeld een LEDje, is de levens-
duur van de batterij bij normaal gebruik 
ongeveer 10 jaar. De batterij (VARTA 
CR2032 Li-Mn 3V) is niet opgenomen in 
de garantie.

Toepassing 
De RF (Radio Frequente)-C bedieningsscha-
kelaar (zender) kan worden toegepast als 
bediening voor het Duco C System met de 
DucoBox (Basic) 325 / 415 (RF).
Plaatsing en bereik RF-C 
bedieningsschakelaar
De bedieningsschakelaar heeft een bereik 
van 100 meter in het vrije veld (zonder 
obstakels). Afhankelijk van de obstakels die 
het RF signaal ondervindt, kan de afstand 
waarop de RF-C bedieningsschakelaar goed 
functioneert kleiner worden.
Plaats de bedieningsschakelaar niet op een 
metalen ondergrond. Hierdoor zal de wer-
king van de RF-C bedieningsschakelaar sterk 
worden beïnvloed of zal die helemaal niet 
meer werken.
Als de bedieningsschakelaar in de badkamer 
wordt geplaatst mag deze niet in zone 0 (vloer 
van de douchebak) of zone 1 (tot 2,5 meter 
boven de douchebak) worden geplaatst om-
wille van het vocht.
Aanmelden/Afmelden van de RF
bedieningsschakelaar
Binnen 2 minuten na het op spanning zetten 
van de DucoBox, 2 knoppen van de RF-C be-
dieningsschakelaar diagonaal van elkaar  en-
kele seconden tegelijk indrukken. 
De DucoBox zal even in toerental variëren om 
aan te duiden dat het aanmelden is gelukt.
Als de voedingsspanning van de ventilatie-
unit weg valt en later terug komt (door bij-
voorbeeld een onderbreking in de voedings-
spanning), zal de bedieningsschakelaar 
gewoon aangemeld blijven. De DucoBox zal 
na het terugkomen van de spanning opstar-
ten in ‘Middenstand’. 

RF-C bedieningsschakelaar

We inspire at www.duco.eu

= ‘Laagstand’ (30%)

= ‘Middenstand’ (60%)

= ’Hoogstand’ (100%)
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‘Hoogstand’ 

10 min. ‘Hoogstand’ (per druk op de 
knop), daarna terug naar de vorige 
stand

‘Laagstand’

‘Middenstand’

































 
 
 

 
 

Kombi Kompakt  
HRE 24/18 
HRE 28/24 
HRE 36/30 

 

Bedieningsvoorschrift 
Laat u vooral eerst voorlichten door de installateur omtrent het vullen, het ontluchten en 
de werking van het toestel en de installatie. 
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1 WERKING VAN HET TOESTEL 
Het Intergas Kombi Kompakt HRE gaswandtoestel dient om water te verwarmen en toe te voeren aan de CV- 
installatie en de warmwater tappunten. 
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 electronische 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 warmwatervraag van de warmwatervoorziening 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 warmwater voorziening wordt automatisch in werking gesteld zodra er meer dan 2 liter per minuut warmwater 
getapt wordt. Gedurende het leveren van warm tapwater wordt door het toestel geen warmte aan de CV-installatie 
geleverd. 
Ten behoeve van een snelle levering van warm tapwater is een tapcomfortfunctie in de automaat aangebracht. Door 
deze functie wordt de warmtewisselaar op temperatuur gehouden. De tapcomfortfunctie kent de volgende 
instellingen: 
Aan: (  LED aan) De tapcomfortfunctie van het toestel is continue ingeschakeld. De warmtewisselaar wordt 
continue warm gehouden. Het toestel levert altijd direct warm water. 
Eco: (  LED aan) De tapcomfortfunctie van het toestel is zelflerend. Het toestel zal zich aanpassen aan het 
gebruikspatroon van het warm tapwater. Hierdoor zal de warmtewisselaar alleen op temperatuur gehouden 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. 
 
Het Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18, 28/24 en 36/30  gaswandtoestellen zijn voorzien van het CE keurmerk 
en de Gaskeur labels HR 107, SV, NZ en CW Klasse 3 4 en 5 en voldoet aan IP44. 
Dit houdt in dat de toestellen geschikt zijn voorhet leveren van tenminste resp. 6,  7,5 en  8,5 liter per minuut van 
60°C (dit komt overeen met resp. 10, 12,5 en 15 liter per minuut van 40°C) of resp. het vullen van een bad van 
100 liter binnen 12 minuten, het vullen van een bad van 120 liter binnen 11 minuten en een bad van 150 liter 
binnen 10 minuten met water van 40°C gemiddeld. 
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 Tap bedrijf  of instellen tap temperatuur  C -  toets 
4 Gewenste temperatuur CV of tapwater in °C / druk CV water in bar / storingscode  D +  toets 
5 Tap comfort functie eco of instellen aantal geheugendagen  E Tap comfort functie uit / eco / aan 
6 Tap comfort functie aan (continue) of instellen warmhoud temperatuur  F Service toets / actuele temperatuur tijdens warmte vraag 
7 Bedrijfsscode  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  Tapwaterbedrijf  
 2  Zelftest 7 Opwarmen toestel 
 
Wanneer de rode LED boven de reset toets knippert is er een storing opgetreden. Op het temperatuur display verschijnt dan een 
storingscode. 
 

2.2  Instellingen van de diverse functies 
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). 
Lage stand bij matig koud weer, hoge stand bij kouder weer. 

 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. (af te lezen op het temperatuur display.) 
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 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 altijd uw installateur waarschuwen. 
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 storings LED boven de reset  toets knippert. Op het 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. Zonodig bijvullen. (zie §5 ) 
• 4   De brander ontsteekt niet. Open de gaskraan.  

 
Druk na het opheffen van de oorzaak op de reset knop en het toestel zal opnieuw in werking treden. Voor de betekenis van de 
overige bedrijfs- en storingscodes zie de installatievoorschriften. 
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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 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 aan het toestel. 
• Open de drinkwaterkraan en vervolgens de vul- /aftapkraan. 
• Vul het toestel en de installatie tot een waterdruk tussen de1 en 2 bar  bij afgekoeld water. 
• 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 1en 2 bar  bevindt, zoniet 
voorgaande herhalen. 

Moet vaker gevuld worden dan enkele malen per jaar waarschuw dan uw installateur. Er is dan waarschijnlijk een 
lekkage. 

5.2 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. 

5.3 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). 

6 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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Het  bijvullen  van  de cv  installatie.

De  viilkraan.  (m. l )

Voor  het  bijvullen  van  de cv  installatie  zit  er een kraan  in de installatie.

Het  ZOLl  logisch  zijn  om  deze  kraan  vlak  bij  de ketel  te plaatsen  maar  helaas  is dit  niet  altijd  het

geval.  De  vulkraan  kan  op de volgende  plaatsen  gevonden  worden  :

*  onder  de ketel

in de badkamer  in een radiator

in de bijkeuken  in een radiator

op eeiï  willekeurige  plaats  in  eeiï  leiding
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De  vulslang  komt  aan een kraan  (rir. 2) die in de koudwaterleiding  zit.  Het  zou  logisch  zijn  om  deze

kraan  vlak  bij  de ketel  te plaatsen  maar  helaas  is dit  niet  altijd  het  geval.  In  somrnige  gevallen  zal  de

kraan  van  de wasmachine  gebruikt  moeten  worden.

De  vulslang  (rua. 3) komt  tussen  de kraan  die  ii'i  de installatie  zit  en de kraan  iiï  de koridwaterleiding

zit.  De slang  moet  aan beide  riiteinden  voorzien  zijn  van  een wartel.
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Vul  de ketel  niet  bij  wanneer  het  toestel  heet  is, zet  de thermostaat  laag  en laat  de ketel  aflcoelen.

De  meeste  ketels  schakelen  na verloop  van  tijd  de pomp  uit  dus de stekker  mag  in  het  stopcontact

blijven  zittei'i.  Dit  is een  vereiste  bij  ketels  met  een digitale  drukrneter,  zonder  spanning  kunt  u geen

druk  aflezen.

Draai  de dop  van  de viïlkraan  zonder  de vulkraan  te openen.  Stuit  de vulslang  goed  vast  aan op de

vulkraan  van  de cv-installatíe.  Laat  voorzichtig  de slang  vollopen  met  water  om  te voorkomen  dat

er lucht  in  de installatie  komt.

Sluit  de slang  aan op de koudwaterkraan,  draai  vervolgens  beide  kranen  los om  de installatie  op

dnik  te brengen.  2 bar  is genoeg.

Sluit  beide  kranen  en verwijder  de slang,  let  op er staat  nog  diuk  op de slang  en er zit  nog  water  in.

Het  kan  zijn  dat  u na het  vullen  nog  moet  ontluchten,  wacht  na het  vullen  een tijdje  en ontlucht  de

hoogst  gelegen  radiatoren.  Lucht  gaat  altijd  naar  boven.
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